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ت�شتقبـــل جمـــوع امل�شلمني �شيًفـــا عزيًزا على 

قلوبهـــا، تنتظـــره عاًما بعد عـــام للتقرب اإىل 

اهلل عـــز وجل واجتنـــاب املعا�شـــي، اإنه �شهر 

رم�شـــان املبارك.. �شهر اخلري والرحمات، ملا 

فيه مـــن عطاء وبذل وجـــود ل ي�شاهيه فيها 

�شهر اآخر.

اإن �شهر ال�شيام ي�شفي على النف�ص الإن�شانية 

�شماحـــة ورقة وود وحمبـــة واألفة، حيث تفتح 

اأبـــواب اجلنان وتغلق اأبواب النريان، م�شداًقا 

ُل لَيْلٍَة مْن  حلديـــث امل�شطفى ]: “اإَذا َكاَن اأوَّ

 ، يَاطنُي َوَمَرَدةُ اجْلنِّ َدِت ال�شَّ �َشْهر َرَم�َشاَن �ُشفِّ

بَْواُب النَّار َفلَْم يُْفتَْح منَْها بَاٌب، َوُفتَِّحْت 
َ
َوغلَِّقْت اأ

نَّة َفلَْم يُْغلَْق منَْها بَاٌب، َويُنَاِدي ُمنَاٍد  اأبَْواُب اجْلَ

ْر،  ْق�شِ
َ
ْقِبـــْل، َويَا بَاغَي ال�شرِّ اأ

َ
رْيِ اأ يَا بَاِغَي اخْلَ

َوهلِلِ ُعتََقاءُ ِمَن النَّاِر وَذلَك كل لَيْلٍة”.

وامل�شلمـــون مطالبـــون بال�شتعـــداد النف�شـــي 

والتهيـــوؤ الإمياين ملثل هـــذا ال�شهر من خالل 

اخلريات وال�شدقـــات، والعطاء وقوة الإرادة، 

والعطف على الفقراء وامل�شاكني، والهداية من 

ال�شاللة اإىل احلق.

ومـــن املعـــروف اأن جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم 

تطلـــق يف مثل هذا ال�شهر �شنويًّا حملة دعوية 

اإعالميـــة مو�شعة بهدف ت�شجيـــع النا�ص على 

امل�شاركـــة يف الدعـــوة اإىل اهلل وبـــذل اجلهد 

والعطـــاء لتاأليف القلـــوب، والتحلي بالأخالق 

ال�شمحة واملعاملة احل�شنة مع الآخرين. 

و�شعار احلملة هذا العام “خلك فعال.. بطيب 

الأفعال” باعتبار اأن �شلوكيات امل�شلم واأفعاله 

ل تنفك عن اأخالقه ومبادئه وقيمه التي يوؤمن 

بهـــا، لذا وجـــب التحلي بالأفعـــال الطيبة يف 

التعامل مع النف�ص والآخرين، خا�شة املهتدين 

اجلدد.

والتعريـــف بالإ�شالم ل يكون باملـــادة املقروءة 

اأو املرئيـــة اأو امل�شموعـــة فقط، واإمنا يجب اأن 

يتاأثـــر الآخـــرون بالإ�شالم عن طريـــق القدوة 

ال�شاحلـــة وروؤية الإ�شالم مي�شي على الأر�ص، 

ولعـــل خري مثال على ذلك موقـــف تلك املراأة 

الب�شيطـــة التي ذهبت للعـــالج يف اأوروبا وكان 

للتزامها بدينها اأثر يف دخول الدكتور املعالج 

لها يف الإ�شالم.

وتنتهـــج جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم امل�شـــار 

الو�شطي يف دعوة الآخرين لالإ�شالم، وحتر�ص 

كل احلر�ـــص علـــى تاأليـــف القلـــوب باحلكمة 

واملوعظـــة احل�شنة، حيث تقـــوم بالدعوة اإىل 

اهلل مـــن خـــالل 22 لغـــة، ومت اإن�شـــاء جلنـــة 

متخ�ش�شـــة يف الدعوة الإلكرتونية ت�شم اأكرث 

من 200 األف كتاب اإلكرتوين.

وقـــد بلغـــت م�شاريـــع اللجنة يف الدعـــوة اإىل 

اهلل الآفـــاق، ل�شيما اأن احلملة الدعوية للعام 

املا�شـــي اأ�شفرت عـــن دخـــول 1218 مهتدًيا 

لالإ�شالم، بف�شل اهلل ثم مب�شاهمة اأهل الكويت 

ممـــن يحبون العمل اخلـــريي ويحر�شون على 

الدعوة اىل اهلل.

اإننـــا ندعو اجلميع للتفاعل مـــع حملة اللجنة 

وم�شاركة فعالياتها يف دعوة غري امل�شلمني من 

خـــالل القـــدوة احل�شنة، والأخـــالق الكرمية، 

اإىل جانب دعوتهم من خالل الكتب والن�شرات 

وحقائب الهداية التي توفرها اللجنة.

كذلـــك يتوفـــر لأ�شحـــاب الأيـــادي البي�شـــاء 

واأهل اخلـــري من املح�شنـــني يف بلدنا املعطاء 

الكويت اإمكانية الدعم املادي من خالل الزكاة 

وال�شدقـــات، فهناك باب املوؤلفة قلوبهم، وهو 

ما ينطبق على املهتدين اجلدد، فهذا امل�شرف 

نقـــوم مـــن خالله بتعليـــم املهتدي اأمـــور دينه 

ورعايته الرعاية الإميانية الكاملة.

اأخرًيا ل يفوتنا التقدم بال�شكر العميق لداعمي 

جلنـــة التعريف بالإ�شالم علـــى مدار ع�شرات 

ال�شنـــني، ولثقتهـــم الغاليـــة يف عمـــل اللجنـــة 

والقائمـــني عليها، وحلر�شهم على ا�شتمرارية 

العطاء والبذل وامل�شاركة يف اخلري. 

خلك فعال.. 
بطيب األفعال

)125( ــ يوليو 2013 ــ �شعبان 61434

رئي�س �لتحـــريـر 

حممـد �إ�صماعيل �لأن�صاري





»التعريف باإلسالم« طرحت مشروع 
مكتبة المصاحف المترجمة

اأعلنت جلنة التعريف بالإ�شالم عن طرحها م�شروع مكتبة امل�شاحف املرتجمة باللغات 

الهنديـــة والتاميلية  والنيبالية والبنغالية والأورديـــة والإجنليزية، وحتتوي اأي�ًشا على 

كتيـــب ح�شن امل�شلم، وكتاب الطهارة، و�شرية الر�شـــول، ]، والأربعني النووية بنف�ص 

اللغـــات، و�شيتم توزيعها على م�شاجـــد الكويت بعد ح�شول اللجنة على موافقة وزارة 

الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية، وتكلفة املكتبة الواحـــدة 100 دينـــار.  

للم�صاهمة يف �مل�صروع: 97233356 - 94449856

)125( ــ يوليو 2013 ــ �شعبان 81434

�لتعريف بالإ�صالم

العلمي  للتقدم  الكويت  موؤ�ش�شة  اأعلنت 

الكويت  بجائزة  كويتيـــاً  م�شروًعا   24 فوز 

التي   2012 احلايل  للعام  الإلكرتونيـــة 

املحتوى  اإثـــراء  بهـــدف  املوؤ�ش�شة  تنظمهـــا 

الإلكرتوين املحلي، ويف هـــذا ال�شياق �شرح 

د.عبداللـــــه حممــد العجـيـــل رئي�ص جمل�ص 

اإدارة جلنـــة الدعوة الإلكرتونيـــة وم�شت�شار 

تقنيـــة املعلومـــات بجمعية النجـــاة اخلريية 

قائـــاًل: اإنـــه بف�شل اهلل وحمـــده ا�شتطاعت 

املواقع اخلا�شة باجلمعيـــة وجلنة التعريف 

بالإ�شالم وجلنة الدعـــوة الإلكرتونية، وهي 

الـــذراع الدعوية اللكرتونية للجنة التعريف 

بالإ�شـــالم، اأن حت�شـــد 3 جوائـــز من خالل 

الكويت  جائزة  م�شابقـــة  يف  م�شاركـــات   3
الإلكرتونية لعام 2012 م. 

واأ�شـــاف اأن جلنة التحكيم �شمت نخبة من 

املخت�شـــني الكويتـــني يف جمال تكنولوجيـــا 

تخ�ش�شات  يف  اخلربة  وذوي  املعلومات 

 17 عددهـــم  بلغ  الكويت  داخل  من  اأخرى 

حمكما، وعقدت اجتماعاتها خالل ال�شهر 

اجلاري، واأ�شرف علـــى ممثلون عن اجلائزة 

العاملية للمعلوماتيـــة ح�شروا للكويت لإدارة 

عمليـــة التحكيم وفق معايري التقييم العاملية 

املعتمدة من اجلائزة العاملية. 

لفًتا اإىل اأنه مت التو�شل اإىل النتائج النهائية 

بعد درا�شة امل�شاريع الكويتيـــة املتقدمة التي 

اأف�شلهـــا يف  للمناف�شات لختيـــار  تاأهلـــت 

الثمانيـــة للجائزة، ومو�شحـــا  الت�شنيفـــات 

www. اأن موقـــع جلنة التعريـــف بالإ�شالم

ipc.org.kw ح�شـــل علـــى املركز الأول يف 
ت�شنيـــف الحتواء الإلكرتوين، كما ح�شلت 

جلنـــة الدعوة الإلكرتونية على املركز الثاين 

مل�شروع  الإلكـــرتوين  التعليـــم  ت�شنيـــف  يف 

www.DawahSkills. موقع تطوير الدعاة

com، كما ح�شلت جلنة الدعوة الإلكرتونية 
علـــى  املركـــز الثالث مل�شروع برنامج تعليـــم 

ال�شالة، وهـــو برجميـــات )�شي دي- دي يف 

دي( باللغتني العربية والإجنليزية. 

الكويـــت  جائـــزة  اأن  بالذكـــر  اجلديـــر 

الإلكرتونية ال�شنويـــة التي اأطلقتها موؤ�ش�شة 

الكويـــت للتقـــدم العلمـــي عـــام 2008 هي 

اجلائـــزة املحليـــة املعتمـــدة لدولـــة الكويت 

من قبل اجلائـــزة العاملية للمعلوماتية، وهي 

جائـــزة املحتـــوى الإلكـــرتوين املعتمـــدة من 

الأمم املتحـــدة )غايـــد(، وقـــد انطلقت وفق 

توجيهـــات �شمـــو اأمري البـــالد ال�شيخ �شباح 

الأحمـــد اجلابر ال�شبـــاح ب�شرورة الت�شجيع 

على اإنتاج حمتـــوى اإلكرتوين كويتي هادف، 

يواكـــب تطورات الع�شـــر، وحر�ًشا على رفع 

ا�شـــم الكويت مـــن خالل م�شاركـــة امل�شاريع 

الفائـــزة يف املناف�شـــات الدوليـــة للجائـــزة 

العاملية للمحتوى الإلكرتوين. 

"الدعوة اإللكترونية" فازت بالمركز األول في االحتواء 
االلكتروني بجائزة الكويت االلكترونية



بدعـــوة كرمية من ال�شيخ حمد الفهد املالك 

ال�شبـــاح ملديـــر اإدارة الأفـــرع ومديـــر احلج 

والعمـــرة بلجنـــة التعريف بالإ�شـــالم منيف 

عبداهلل العجمي وموظفي اللجنة وبح�شور 

ال�شيخ عبداهلل الفهد املالك ال�شباح وال�شيخ 

يو�شف البـــدر ال�شباح وال�شيـــخ فهد املالك 

العبدالعزيـــز ال�شبـــاح اأقيمـــت ماأدبة ع�شاء 

بفندق »النخيل« مبنطقة ال�شاملية.

وقـــال العجمي بهـــذه املنا�شبـــة: اإن الدعوة 

تاأتـــي يف اإطـــار التعريـــف باللجنـــة والـــدور 

الـــذي تقـــوم بـــه يف رعايـــة اجلاليـــات على 

اأر�ص الكويت، وبحـــث امل�شتجدات الدعوية 

علـــى �شاحة العمل اخلريي، حيث اأكدنا دور 

القيـــادة احلكيمة ل�شمـــو اأمري البالد ال�شيخ 

�شباح الأحمد اجلابر ال�شباح، حفظه اهلل، 

وال�شعـــب الكويتـــي الأ�شيـــل واحلكومـــة يف 

دعم   العمل اخلريي الذي تقوم به الهيئات 

واللجـــان العاملة يف الكويت، م�شريا اإىل اأن 

هـــذا الدور امتد مـــن الأجـــداد والآباء اإىل 

الأبناء حتى اأ�شبـــح �شمة اأ�شيلة من �شمات 

ال�شعب الكويتي.

واأ�شار اإىل اأن العمل اخلريي الكويتي يتميز 

بالو�شوح وال�شفافيـــة ويقوم على تغطية كل 

اجلوانـــب املجتمعية، باعتبـــاره ح�شن اأمان 

للمجتمـــع والوطـــن، ويقـــوم بـــدور جوهري 

داخـــل الكويـــت وخارجهـــا، واأ�شبـــح اإحدى 

ال�شناعـــات الكويتية التي تفتخـــر بها دولة 

الكويت يف اخلارج.

واأ�شاد العجمي خالل املاأدبة بالدور الذي تقوم 

به اللجنة يف التعريف بالإ�شالم لغري امل�شلمني 

باأ�شلـــوب يت�شم باحلكمـــة واملوعظة احل�شنة، 

ون�شـــر الثقافة الإ�شالميـــة بني اجلاليات على 

اأر�ـــص الكويـــت من خـــالل خمتلـــف الأن�شطة 

والفعاليـــات التـــي تقميها اللجنـــة للم�شلمني 

وغـــري امل�شلمني، م�شريا اإىل اأن هذا الدور هو 

العمل الأ�شا�شي الذي قامت من اأجله اللجنة، 

وبف�شل اهلل اأثمر اإ�شالم 4815 �شخ�ًشا خالل 

العام املا�شي فقط.

وثمـــن العجمـــي الدعـــم الـــذي يقدمـــه اآل 

ال�شبـــاح الكـــرام لأعمـــال اللجنـــة، خا�شة 

الرعايـــات املتوالية لرحـــالت العمرة خالل 

الأعوام املا�شية.

من ناحيته اأ�شـــاد ال�شيخ حمد الفهد املالك 

ال�شبـــاح بالعمـــل اخلـــريي الكويتـــي ب�شفة 

عامة، وعمل جلنة التعريف بالإ�شالم ب�شفة 

خا�شـــة، من خالل التعريـــف بالإ�شالم لغري 

امل�شلمني ون�شر الثقافة الإ�شالمية باعتبارها 

رافًدا من اأهم الروافد احل�شارية التي متيز 

بها الإ�شالم، م�شريا اإىل اأن الدين الإ�شالمي 

يتميز بال�شماحة والي�شر يف مبادئه وتعاليمه 

وكذلك ح�شن التعامل مع الآخرين من خالل 

احلوار والكلمة الطيبة.

و�شـــدد ال�شيـــخ حمـــد ال�شباح علـــى اأهمية 

دعـــم العمل اخلريي حتى ي�شتطيع النهو�ص 

والرتقاء يف ظل تناف�ص ح�شاري حتى على 

امل�شتوى اخلريي، خمتتًما بتوجيه ال�شكر اإىل 

جلنة التعريف بالإ�شالم والقائمني عليها.

مـــن ناحيـــة اأخـــرى طلـــب ال�شيـــخ عبداهلل 

الفهد املالـــك ال�شباح من الطفـــل الفلبيني 

�شامل اأبوالب�شر اأن ي�شمع احل�شور �شيئا من 

القـــراآن الكـــرمي، فتال تـــالوة خا�شعة اأثارت 

ده�شـــة احل�شـــور حل�شن ال�شـــوت والتالوة 

بالتجويد والأحكام.

يذكـــر اأن الطفـــل �شامل اأبوالب�شـــر ابن اأحد 

دعـــاة جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم، وهو من 

املتميزيـــن يف حفـــظ القراآن الكـــرمي الذين 

فازوا باملركـــز الأول يف م�شابقة الرهيماين 

حلفـــظ القراآن الكرمي للجاليـــات واملهتدين 

التـــي اأقامتهـــا جلنة التعريـــف بالإ�شالم يف 

العام املا�شي. 

»التعريف باإلسالم« بضيافة الشيخ حمد الفهد الصباح
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تفعيـــاًل لل�شراكـــة الدعويـــة والتوعية الثقافيـــة بالتقاليد العربية 

والإ�شالميـــة، قـــام الفريق التطوعـــي بلجنة التعريـــف بالإ�شالم 

بالتن�شيـــق والتعاون مع فنـــدق لورويال مبنطقة بنيد القار، بو�شع 

تف�شـــري للقـــراآن الكـــرمي باللغـــة الإجنليزية يف غـــرف جمموعة 

الفنـــادق التابعـــة له، وبهذا يكون اأول فنـــدق يف الكويت تو�شع به 

تفا�شري القراآن مرتجمة لتعريف الأجانب بكالم اهلل.

وقالت م�شوؤولة العالقات العامة بالفريق التطوعي اأنوار الزنكي: اإن 

جنـــاح الفريق يف حتقيق تلـــك ال�شراكة للتعريف بالإ�شالم ن�شعى من 

خالله اإىل تعريف فئة كبرية و�شريحة مهمة بهذا الدين العظيم.

واأثنـــت الزنكي على التفاعل الذي اأبدته جمموعة فنادق لورويال 

مـــع الفريق التطوعي، واإدارته املتميـــزة- ممثلة يف مدير الفندق 

ال�شيد ه�شام �شلطان، ومدير املبيعات حممد غايل- التي رحبت 

بالفكـــرة لتكـــون اأول نواة لفكـــرة �شوف يتم تعميمهـــا على فنادق 

الكويت كلها للتعريف بالإ�شالم لغري امل�شلمني.

كما اأ�شـــادت بالفريق التطوعي الذي قـــام بالإ�شراف على تنفيذ 

الفكـــرة، ممثال يف املتطوعني حممـــد �شوقي و�شامح عبدال�شميع 

ع�شـــوي فريق الدعـــوة امليدانيـــة- وهما يعمالن �شمـــن الفريق 

التطوعـــي- وعبداهلل عبدالقدو�ـــص، على اجلهد املبذول يف هذا 

الإجناز الكبري. 

»لورويال«.. أول فندق كويتي به القرآن المترجم
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زار وفد مـــن جلنة التعريف بالإ�شالم- فرع 

القـــريوان- ممثال يف مدير مكتبي القريوان 

وال�شليبخات جودة الفار�ص وم�شوؤول مكتب 

القـــريوان غازي النبهان، جمعيـــة ال�شليبية 

التعاونيـــة، وكـــان يف ا�شتقبالهم املدير العام 

للجمعيـــة علـــي ح�شـــن، وذلك لبحـــث �شبل 

التعـــاون بني اللجنـــة واجلمعيـــة، ومناق�شة 

الأمـــور الدعويـــة، وبحث اإمكانيـــة ال�شراكة 

الدعوية بني اجلمعية واللجنة، ملا فيه �شالح 

اجلاليات على اأر�ص الكويت.

واأكـــد الفار�ص خالل زيارتـــه حر�ص اللجنة 

على التعريف بالإ�شالم لغري امل�شلمني كاأحد 

الأدوار الهامة التي تقوم بها اللجنة، وكذلك 

اخلدمـــات الأخـــرى التـــي تقـــدم للجاليات 

امل�شلمـــة وغـــري امل�شلمـــة، �شـــواء من خالل 

املخيمـــات الطبيـــة اأو تعليم اللغـــة العربية، 

وتقدمي الدعم والرعاية للجاليات.

واأثنى الفار�ص على ال�شتقبال واحلفاوة التي 

ا�شتقبـــل بهـــا الوفد من قبـــل امل�شوؤولني عن 

اجلميعة، وحر�شهم ال�شديـــد على التفاعل 

مـــع الدور الدعـــوي الذي تقوم بـــه اللجنة، 

وتقدمي كل اأ�شكال الدعم وامل�شاهمة.

مـــن جانبه اأبدى علـــي ح�شن �شعادته بزيارة 

الوفـــد وا�شتعـــداد اجلمعيـــة للم�شاهمة يف 

العمـــل اخليــــري الـــذي تقــــوم بـــه اللجنة، 

موؤكـــًدا اأن اللجنـــة مثال يحتـــذى يف العمل 

الدعــــوي. 

»التعريف باإلسالم« في ضيافة جمعية الصليبية التعاونية
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كرمـــت جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم ممثلة يف 

مديـــر اإدارة الأفـــرع ومديـــر احلـــج والعمرة 

منيـــف عبداهلل العجمي، مديـــرة اإدارة تنمية 

املجتمـــع بوزارة ال�شـــوؤون الجتماعية والعمل 

ال�شيـــدة �شيخـــة حمـــدان العـــدواين، ح�شر 

التكرمي رئي�ص ق�شم الدعاة ال�شيخ اأمني عامر، 

والداعيـــة الفلبينية رئي�شة اأبوالب�شر، والطفل 

الفلبينـــي �شامل اأبوالب�شر الفائز باملركز الأول 

يف م�شابقـــة اخلرايف للقـــراآن الكرمي للنا�شئة 

ودعاة وموظفو الفرع.

وقـــال العجمي بهذه املنا�شبة: اإن اإدارة الأفرع 

قامـــت بتكرمي ال�شيدة �شيخـــة العدواين على 

جهودها ودعمها لعمل جلنة التعريف بالإ�شالم 

مـــن خالل ال�شراكة يف العمـــل اخلريي الذي 

تقـــوم به اللجنة، ما ينعك�ص اأثره على ال�شورة 

احل�شارية لدولة الكويت.

واأ�شـــار العجمـــي اإىل اأن اللجنـــة تقوم بدور 

دعوي غري م�شبوق، يجد عونا و�شندا له من 

كل اجلهات الر�شميـــة وال�شعبية، فالتعريف 

بالإ�شالم والثقافة العربية والإ�شالمية هدف 

اأ�شيـــل مـــن اأعمال اللجنة، حتـــى ت�شل تلك 

ال�شـــورة اإىل اجلاليات علـــى اأر�ص الكويت، 

خا�شـــة اأن كثريين منهـــم ل يعرفون تقاليد 

وعادات اأهل الكويت، لذا كان �شروريا على 

اللجنـــة اأن تقـــوم بهذا الواجـــب، اإىل جانب 

املوؤ�ش�شـــات الر�شمية واجلميعـــات واللجان 

الأهلية.

املوؤ�ش�شـــات  اقتـــداء  اإىل  العجمـــي  ودعـــا 

والهيئـــات الأخـــرى بوزارة العمـــل وال�شوؤون 

الجتماعيـــة من خالل الدعم وامل�شاهمة يف 

الأعمال اخلريية التي تقوم بها.

مـــن جانبها اأ�شادت العـــدواين بجهود جلنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم التـــي اأ�شبحـــت معلما 

للقا�شـــي والـــداين يف التعريـــف بالإ�شـــالم 

ال�شمحـــة،  وتعاليمـــه  ومبادئـــه  وح�شارتـــه 

م�شيـــدة بحكمة اللجنة يف دعوتها وجهودها 

يف تو�شيل ال�شـــورة النا�شعة لالإ�شالم لغري 

امل�شلمـــني، انطالقـــا من قوله تعـــاىل: {اْدُع 

�َشنَة  ْكَمة َواملَوعَظة احْلَ اإىل �َشبيـــل َربَِّك باحْلِ

ْعلَُم 
َ
ْح�َشُن اإِنَّ َربَّك ُهَو اأ

َ
َوَجاِدلُْهـــم ِبالِتي ِهَي اأ

مِبَن �َشلَّ َعن �َشِبيِلِه...}.

وتقدمـــت العـــدواين بال�شكـــر ملديـــر اإدارة 

الفـــروع وللجنة التعريـــف بالإ�شالم، ودعت 

اجلميـــع اإىل بـــذل املزيـــد مـــن اجلهـــد يف 

التوا�شـــل مـــع الآخريـــن من خـــالل احلوار 

املعتدل، واخلطاب الو�شطي، واإبراز �شماحة 

وي�شـــر الإ�شالم وتعاليمـــه، موؤكدة اأن اللجنة 

مثال يحتذى يف العمل الدعوي، لي�ص داخل 

الكويت فقط، بل خارجها اأي�ًشا. 

اتباًعـــا ملنهج جلنة التعريـــف بالإ�شالم يف 

فتـــح بـــاب التوا�شل مـــع �شل�شلـــة من دور 

ومراكـــز حتفيظ القـــراآن، وحتقيق �شراكة 

دعويـــة مع �شتى املوؤ�ش�شـــات املجتمعية يف 

الكويـــت، فقـــد لبـــت ن�شائيـــة دار النوري 

باجلهـــراء دعوة كل من مركـــز دار القراآن 

مبدينـــة �شعد العبـــداهلل ومركز النغمي�شي 

لتحفيظ القراآن مبنطقة ال�شليبية.

وقالت مديرة الإدارة الن�شائية �شعاع ال�شمري 

بهـــذه املنا�شبـــة: لقـــد مت عمـــل �شل�شلـــة من 

املحا�شرات للجاليات ال�شريالنكية والفلبينية 

والهنديـــة بعنـــوان »فطرتي الإ�شـــالم«، حيث 

تطرقت الداعيات اإىل تو�شيح معنى الإ�شالم 

وكيـــف اأن اهلل عـــز وجل خلقنـــا على فطرته 

واأن الإ�شالم دين احلق.

واأ�شـــارت اإىل اأن املحا�شـــرات لقت اإقباًل 

من عدد مـــن غري امل�شلمات الالتي وجدن 

اأنهـــا فر�شة لالإجابة على ت�شاوؤلتهن حول 

بع�ص الأمـــور التي تـــدور يف عقولهن منذ 

فـــرتة، واأن ثمرة املحا�شـــرات كانت اإ�شهار 

اإ�شالم  �شيدتني ح�شرتا املحا�شرات، حيث 

عـــربت اإحداهن عـــن فرحتهـــا و�شعادتها 

بدخولهـــا الإ�شالم بقولهـــا: اأ�شتعد لل�شفر 

خـــالل �شاعـــات قليلـــة فـــاأردت األ اأفارق 

الكويت اإل واأنا م�شلمة.

ال�شكـــر  بتوجيـــه  ال�شمـــري  واختتمـــت 

للقائمـــني على مركـــز دار القـــراآن مبدينة 

�شعد العبداهلل ومركز النغمي�شي لتحفيظ 

القراآن مبنطقـــة ال�شليبيـــة، وتفاعلهم مع 

الدور الدعوي التي تقوم به اللجنة. 

»فطرتي اإلسالم« اختتم بإشهار إسالم سيدتين

»التعريف باإلسالم« كرمت مديرة تنمية المجتمع بـ»الشؤون« 
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�شعًيا من جلنة التعريف بالإ�شالم باجلهراء 

لتكثيـــف دعوتها اإىل اهلل عز وجل، خا�شة 

دعـــوة غـــري امل�شلمني، فقد فعلـــت ن�شائية 

دار النوري م�شروع الدعوة يف بيت العائلة، 

حيث قامت داعيات الدار بزيارة عدد من 

الأ�شر الذين لديهم خادمات، وذلك بهدف 

ن�شر ديـــن الإ�شالم وتبليغه لهن، بالإ�شافة 

اإىل توعية وتدري�ص اجلاليات امل�شلمة.

وقالـــت مديـــر الدار �شعـــاع ال�شمري بهذه 

املنا�شبـــة: اإن امل�شـــروع لقـــي اإقبـــال جيدا 

مـــن الأ�شر التي قامت الداعيات بزيارتها، 

حيـــث قمن بتجميـــع عدد مـــن اخلادمات 

وعمـــل حلقـــات لهن، م�شـــرية اإىل اأن هذا 

التفاعـــل ثمـــرة من ثمار احلملـــة الدعوية 

التـــي اأطلقتهـــا يف العام املا�شـــي »الدعوة 

م�شوؤوليـــة.. بلغهـــا معانا«، حيـــث وجدت 

احلملـــة تفاعال كبريا مـــن املواطنني على 

اختـــالف �شرائحهـــم، حتـــى اإن ال�شغـــار 

�شاركونـــا يف الدعـــوة اإىل اهلل عز وجل يف 

هذه احلملة.

واأ�شـــارت اإىل اأن الداعيـــات قمن بتدري�ص 

امل�شلمـــات مـــن احل�شـــور اأركـــان الديـــن 

الإ�شالمـــي من �شالة و�شيـــام وزكاة وحج 

ب�شورة موجزة، واأي�شا �شرح مفهوم الإ�شالم 

لغري امل�شلمـــني والرد على اأ�شئلة احل�شور 

اإهدائهـــن  واأي�ًشـــا  بال�شبهـــات،  املتعلقـــة 

احلقائب الدعوية اخلا�شة بلغتهن.

وتقدمت ال�شمـــري بال�شكر للعائالت التي 

ا�شت�شافـــت اجلاليات لديهـــا، �شواء كانت 

م�شلمة اأو غري م�شلمة، وقدمت للداعيات 

الدعم وامل�شانـــدة لتو�شيل ر�شالة الإ�شالم 

لهوؤلء، وتعريفهن بر�شالة الإ�شالم.  

يف اإطـــار التعاون الثقايف والدعوي بـــني املراكز الإ�شالمية الدعوية 

والإدارة الن�شائيـــة بلجنـــة التعريـــف بالإ�شالم بالرو�شـــة، ا�شتقبلت 

الإدارة مديـــرة ال�شـــوؤون الن�شائيـــة يف جمل�ـــص ال�شـــورى الإ�شالمي 

ب�شوي�شـــرا الداعيـــة نورا اإللى وكانـــت يف ا�شتقبالها مديـــرة الإدارة 

الن�شائية و�شحة البلي�ص، وم�شوؤولو الأق�شام وداعيات اللجنة.

وقالـــت رئي�شة ق�شم الف�شـــول الدرا�شية: اإن الزيـــارة تاأتي يف اإطار 

التعرف على الإدارة الن�شائية للجنة التعريف بالإ�شالم، وكيفية �شري 

العمـــل بها، والأن�شطـــة التي تقوم بها يف خدمـــة اجلاليات امل�شلمة 

وغري امل�شلمة، وكذلك الإدارات والأق�شام املختلفة يف فرع الرو�شة، 

بالإ�شافة اإىل التعرف على اجلوانب الدعوية يف حياة الداعية نورا 

اإللي وق�شتها مع الإ�شالم.

واأ�شافـــت: اإن الزيارة متثل اأهمية كبرية بالن�شبـــة لالإدارة الن�شائية 

واملجل�ـــص، وذلـــك من خالل تبـــادل اخلربات الدعويـــة، وال�شتفادة 

مـــن اخلربات التي اكت�شبتهـــا اللجنة على مدار عملها منذ اأكرث من 

ثالثني عاما. 

وقالـــت اإنه مت ا�شطحـــاب الداعية نورا يف جولـــة تفقدية للف�شول 

الدرا�شيـــة بالإدارة الن�شائية، حيث اأثـــارت اإعجابها اللغات العديدة 

التـــي تدر�ـــص بها املـــواد ال�شرعيـــة ومنهـــا الإجنليزيـــة، والأثيوبية، 

والتاميلية، وال�شنهالية، والتغالوغ.

مـــن ناحيتهـــا قالـــت الداعية نـــورا: اإن جمل�ص ال�شـــورى الإ�شالمي 

ب�شوي�شـــرا ميثـــل قرابة ن�شف مليون م�شلـــم، وي�شم اأكرث من 2600 

ع�شو م�شجل واأكرث من ثالثة ع�شر مركزا اإ�شالميا، ويقدم املعلومات 

عن الإ�شالم للمدار�ص وامل�شت�شفيات وال�شجون واجلامعات، وكل ما 

له عالقة بالإ�شالم.

واأ�شـــادت نـــورا بعمـــل الإدارة الن�شائية للتعريف بالإ�شـــالم، والدور 

امللقـــى على عاتقها يف التعريـــف بالإ�شالم لغري امل�شلمات، واجلهود 

املبذولـــة على م�شتوى حمافظات الكويـــت، وخا�شة الكادر الدعوي 

الن�شائي الذي يدعو  بلغات متعددة، مما ي�شهل خماطبة الآخر.

وعـــن ق�شة اإ�شالمهـــا قالت: اأ�شهـــرت اإ�شالمي منـــذ ع�شر �شنوات 

عندمـــا كنت يف رحلـــة �شياحية اإىل دبي، وقد �شـــدين �شماع �شوت 

الأذان، واجتمـــاع امل�شلني يف �شفوف منتظمة لل�شالة، فلما رجعت 

اإىل بالدي قراأت الكثري عن الإ�شالم واأ�شهرت اإ�شالمي. 

االدارة النسائية استضافت الداعية السويسرية "نورا إللي"

»�لدعوة يف بيت �لعائلة«.. 

مشروع دعوي لنسائية دار النوري بالجهراء

13 )125( ــ يوليو 2013 ــ �شعبان 1434



)125( ــ يوليو 2013 ــ �شعبان 141434

�لتعريف بالإ�صالم

عقد مبقـــر جمعيـــة ال�شحافيـــني الكويتية 

املوؤمتـــر ال�شحفي ال�شنـــوي للجنة التعريف 

بالإ�شالم مبنا�شبة اإطـــالق حملتها الدعوية 

التـــي حملـــت �شعـــار “خلك فعـــال.. بطيب 

الأفعال”، وح�شره رئي�ص اللجنة ال�شت�شارية 

العليا للعمـــل على ا�شتكمـــال تطبيق اأحكام 

ال�شريعـــة الإ�شالمية، والقائـــم على م�شروع 

الزكاة يف جلنة التعريـــف بالإ�شالم الدكتور 

خالـــد املذكـــور، ونائـــب املدير العـــام للجنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم املهند�ص عبـــد العزيز 

الدعيج ومـــدراء وم�شوؤولـــو وموظفو ودعاة 

الأفرع.

افتتح املوؤمتر عريـــف احلفل مدير امل�شاريع 

اخلا�شـــة بلجنة التعريـــف بالإ�شالم حممد 

جميـــل ال�شمري، مرحًبـــا باحل�شور، ومهنًئا 

�شمـــو اأمـــري البـــالد ال�شيخ �شبـــاح الأحمد 

اجلابـــر ال�شباح، حفظـــه اهلل ورعاه، و�شمو 

ويل العهـــد نـــواف الأحمد اجلابـــر ال�شباح 

حفظـــه اهلل، واحلكومـــة وال�شعـــب الكويتي 

مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك، �شاكًرا لأهل 

الكويـــت توا�شلهم ودعمهم مل�شاريع واأن�شطة 

اللجنة، وقـــال: لقد حققت جلنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم العديد من الإجنـــازات يف جمال 

الدعـــوة، وهذا ما مل�شنـــاه �شنويا من اللجنة 

مـــن خالل عطائها امل�شتمـــر، م�شريا اإىل اأن 

عـــدد الذين اأ�شهـــروا اإ�شالمهم منذ تاأ�شي�ص 

اللجنـــة اإىل يومنـــا هـــذا اأكرث مـــن 61 األف 

مهتٍد، كما اأن اللجنة حققت اأهداف اخلطة 

ال�شرتاتيجية ال�شنوية.

مـــن ناحيته األقـــى نائب املديـــر العام للجنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم املهند�ـــص عبدالعزيـــز 

الدعيـــج كلمة قال فيهـــا: اإن جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم مـــن اللجـــان الفاعلـــة واملوؤثـــرة 

علـــى م�شتوى دولة الكويـــت، ودول املنطقة، 

حيـــث تنتهج املنهـــج الو�شطـــي يف التعريف 

بالإ�شـــالم، وبف�شل اهلل قد حققت اإجنازات 

كبرية يف التعريـــف بالإ�شالم لغري امل�شلمني 

على اأر�ـــص الكويت، وما اأ�شـــار اإليه الزميل 

حممـــد ال�شمري يـــدل على جهـــد العاملني 

يف جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم، ومـــا قمنا به 

جزء، واجلزء الآخـــر من قبل املتطوعني يف 

جلنة التعريف بالإ�شالم الذين توافدوا على 

اللجنة رجال ون�شاء، و�شوف يتم عر�ص فيلم 

عن اجنازاتهم.

واأ�شـــار الدعيج اإىل اأن اللجنة تقوم بالدعوة 

بــــ22 لغة، وخـــالل العام املا�شـــي مت اإن�شاء 

جلنـــة متخ�ش�شـــة يف الدعـــوة الإلكرتونية، 

ولها 22 موقعا على م�شتوى العامل، وحتتوى 

املواقـــع علـــى اكـــرث مـــن 200 األـــف كتـــاب 

اإلكرتوين مبا يعادل 72 لغة خمتلفة.

من ناحيته قال الدكتور خالد املذكور: �شهر 

رم�شـــان �شيـــف عزيز على قلوبنـــا جميعا، 

يجعلنا نتقرب اإىل اهلل �شبحانه وتعاىل، ومن 

اأهـــم ما يقبل عليـــه العبد يف هذه الأيام هو 

التقـــرب اإىل اهلل عز وجـــل ب�شالح الأعمال 

نف�شيـــا وج�شديـــا وفكريـــا وماليـــا، ف�شهـــر 

رم�شـــان يعطينـــا دفقـــات متتاليـــة من نعم 

اهلل �شبحانـــه وتعـــاىل، وي�شفي على النف�ص 

الإن�شانية �شماحة، واأمنا، واأمانة، وب�شرا.

واأكـــد املذكـــور علـــى حرمـــة �شهـــر رم�شان 

الكرمي، ولذلك ينبغي على الإن�شان اأن ي�شتعد 

لـــه ال�شتعـــداد النف�شي الأمثـــل، من خالل 

ال�شدقات والعطاء والنماء والت�شحية وقوة 

الإرادة والعطف على الفقراء وامل�شاكني.

واأ�شـــار اإىل اأن اأعمـــال اللجنـــة يف التعريف 

بالإ�شالم بلغت الآفاق، “فكلما اأذهب اإىل بلد 

مـــن البلدان يف اآ�شيا اأو اأفريقيا، اأجد هناك 

اأ�شخا�ًشا يخربوننـــي باأنهم اأ�شلموا يف دولة 

الكويت عن طريق جلنة التعريف بالإ�شالم، 

وهنـــاك اأي�ًشـــا مـــن ال�شخ�شيـــات املرموقة 

واملثقفة من زار جلنة التعريف بالإ�شالم يف 

الكويت واأ�شلم عن طريقها”، م�شريا اإىل اأن 

التعريـــف بالإ�شالم ل يكـــون باملادة املقروءة 

فقط، واإمنـــا بالقـــدوة ال�شاحلـــة، والدليل 

علـــى ذلك تلك املـــراأة الب�شيطة التي ذهبت 

للعـــالج يف اأوروبا وكان للتزامها بدينها اأثر 

يف دخول الدكتور املعالج لها يف الإ�شالم.

اإىل  واملقيمـــني  املواطنـــني  املذكـــور  ودعـــا 

التفاعـــل مع اللجنـــة يف دعوة غري امل�شلمني 

مـــن خـــالل القـــدوة احل�شنـــة، والأخـــالق 

الكرميـــة، بالإ�شافـــة اإىل دعوتهم من خالل 

الكتـــب والن�شـــرات وحقائـــب الهدايـــة التي 

توفرهـــا اللجنـــة، كما دعـــا اإىل دعم اأعمال 

اللجنة من خالل م�شرف الزكاة وال�شدقات، 

فهنـــاك باب املوؤلفة قلوبهـــم، وهو ما ينطبق 

علـــى املهتدين اجلدد، فهـــذا امل�شرف تقوم 

اللجنة من خاللـــه بتعليم املهتدي اأمور دينه 

ورعايتـــه الرعاية الكاملـــة، والذهاب به اإىل 

العمرة واحلج. 

»التعريف باإلسالم« أطلقت حملتها الدعوية السنوية 
»خلك فعال.. بطيب األفعال«





فعاليات

عقدت جمعيـــة النجاة اخلريية اجتمـــاع اجلمعية العمومية 

العـــادي مبقر اجلمعية يف منطقـــة الرو�شة، بح�شور رئي�ص 

جمل�ـــص الإدارة العـــم اأحمـــد �شعـــد اجلا�شر، واأمـــني ال�شر 

الدكتـــور اإبراهيم ماجد ال�شاهني، واأمـــني ال�شندوق في�شل 

عبدالعزيـــز الزامـــل، واملدير العام جلمعيـــة النجاة اخلريية 

حممـــد اإ�شماعيـــل الأن�شـــاري، واأع�شـــاء جمل�ـــص الإدارة، 

ومـــدراء اللجـــان التابعة للجمعيـــة، وم�شوؤول مكتـــب البزيغ 

لتدقيق احل�شابات.

افتتـــح الجتمـــاع رئي�ـــص جمل�ـــص الإدارة العـــم اأحمد �شعد 

اجلا�شـــر بتوجيـــه التحية للحا�شريـــن، مثنًيا علـــى التقرير 

الإداري واحل�شـــاب اخلتامـــي لل�شنة املنتهيـــة يف 12-31-

2012م، قائاًل: اإن العمل اخلريي الكويتي قائم على التعاون 
والرتاحـــم والتكافل، وهذا من ف�شل اهلل على اأهل الكويت، 

ولقـــد وعدنـــا اهلل عز وجـــل بعونه، كما قـــال ]: »اهلل يف 

عـــون العبد ما كان العبد يف عون اأخيه«، ومن اأبرز عالمات 

الرتاحـــم انت�شـــار اجلميعات اخلرييـــة املباركة علـــى اأر�ص 

الكويـــت، حيث تعتـــرب حلقة الو�شل بـــني الأغنياء والفقراء، 

ومن بني هذه اجلمعيات جمعية النجاة اخلريية التي ت�شابق 

الزمن يف البذل والعطاء، م�شرًيا اإىل اأن الر�شالة التي تريد 

اجلمعيـــة تو�شيلها ما كانت لت�شل لـــول ف�شل اهلل �شبحانه 

وتعـــاىل علينا ثـــم م�شاهمات املح�شنني مـــن اأبناء هذا البلد 

الطيب.

يف �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادي بالرو�صة

"النجاة الخيرية".. عام من اإلنجازات

وحول الهدف مـــن اإ�شدار التقرير ال�شنوي للجمعية قال: 

اإن الهـــدف من التقريـــر اإبراز حجم اأن�شطة وم�شاريع عام 

حافـــل بالإجنـــازات والعمل الـــدوؤوب، عـــن طريق حزمة 

متكاملـــة مـــن امل�شاريع والربامـــج والأن�شطـــة التي ت�شب 

جميعهـــا يف خدمة �شرائح املجتمـــع املختلفة، م�شرًيا اإىل 

اأن اجلمعيـــة �شعـــت اإىل تطويـــر وتنويع الو�شائـــل اإىل اأن 

اأ�شبحـــت بف�شل اهلل ثم بالدعـــم ال�شخي من اأهل اخلري 

موؤ�ش�شـــة خريية متكاملـــة بكل كفاءة واقتـــدار يف حميط 

خدماتها بوا�شطة رجال ون�شـــاء، �شيًبا و�شباًبا، خمل�شني 

لدينهـــم ووطنهـــم، نـــذروا اأنف�شهم لهذا العمـــل اخلريي، 

حمت�شبني الأجر والثواب هلل �شبحانه وتعاىل.
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كما اأثنـــى على الإجنازات التـــي حققتها اجلمعية، 

ومنها فـــوز جمعية النجاة اخلرييـــة برت�شيح وزارة 

ال�شوؤون الجتماعية والعمل، م�شروع »جلنة الرحمة 

الطبيـــة« التابع جلمعيـــة النجاة اخلرييـــة للتكرمي 

يف دول جمل�ـــص التعـــاون اخلليجـــي باعتباره يقدم 

منوذًجـــا اإن�شانيًّا غـــري م�شبوق للعاملـــة على اأر�ص 

الكويـــت، وكذلك فوز جمعية النجاة باملراكز الأوىل 

يف م�شابقـــة الكويت للتقدم العلمي التي اأعلنت فوز 

34 م�شروًعـــا كويتيًّـــا منهـــا ثالثة م�شاريـــع خا�شة 
بجمعية النجاة اخلريية.

واأ�شـــاد اجلا�شـــر بكل من �شاهـــم يف دعم اجلمعية 

ماديًّـــا اأو معنويًّـــا، وعلـــى راأ�شهم ح�شـــرة �شاحب 

ال�شمـــو اأمـــري البالد ال�شيخ �شبـــاح الأحمد اجلابر 

ال�شباح، حفظه اهلل ورعاه، و�شمو ويل العهد الأمني 

ال�شيخ نـــواف الأحمد اجلابر ال�شباح، حفظه اهلل، 

واحلكومة، ممثلة بكل من وزارة ال�شوؤون الجتماعية 

والعمل ووزارة اخلارجيـــة باإ�شرافها على ن�شاطات 

اجلمعية اخلارجية، وجميـــع اأهل الكويت اأ�شحاب 

الأيادي البي�شـــاء، واأع�شاء جمال�ص اإدارات اللجان 

التابعة للجمعية والقائمني عليها. 

اجلا�ســر:
 "النجــــاة اخليــريـــة" �سابقت الزمـــن 
يف البذل والعطاء والرتاحم والتكافل
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عـــادت اإىل اأر�ـــص الوطن رحلـــة العمرة التـــي �شريتها 

جلنة التعريـــف بالإ�شالم– اإدارة احلج والعمرة- حتت 

ا�شم »قافلة املرحـــوم اإبراهيم حممد اجلريوي الثامنة 

للمهتدين اجلدد واجلاليـــات الإ�شالمية«، و�شمت 50  

معتمـــًرا من خمتلف اجلن�شيات بعـــد ق�شائهم منا�شك 

العمـــرة، وا�شتمرت �شبعة اأيـــام، حتت �شعار »يثبت اهلل 

الذيـــن اآمنوا«، وذلـــك على نفقة اآل اجلريـــوي الكرام، 

وزار املعتمـــرون الأماكـــن املقد�شـــة يف مكـــة املكرمـــة 

واملدينة املنـــورة، ورافقهم خاللها طاقم دعوي واإداري 

حتت اإ�شراف الداعية حافظ اأيوب.

وبهـــذه املنا�شبة قال مدير اإدارة احلج والعمرة املحامي 

منيـــف عبداهلل العجمي: هذه الرحلة هي الثامنة التي 

ت�شريهـــا اإدارة احلـــج والعمرة على نفقـــة اآل اجلريوي 

الكـــرام، حيـــث يتكفلـــون �شنويـــا بت�شيري رحلـــة عمرة 

للمهتدين اجلدد واجلاليات الإ�شالمية، وتخ�ش�ص هذه 

الرحلـــة للمهتدين واجلاليات وفق ال�شوابط وال�شروط 

التـــي ت�شعهـــا اإدارة احلج على م�شتـــوى منطقة الوفرة 

الزراعية وال�شحراء وال�شطبالت واجلواخري.

قافلة عمرة المرحوم 
إبراهيم محمد الجريوي 

الثامنة للمهتدين والجاليات
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واأ�شـــار العجمـــي اإىل اأن هذه الرحلـــة يح�شرها املح�شن 

عدنان اجلريـــوي �شنويا، حيث يكـــون يف وداع املعتمرين 

والطمئنـــان علـــى اأحوالهـــم واحتياجاتهـــم، والربنامـــج 

اخلدمي الذي اأعدتـــه الإدارة للمعتمرين، م�شريا اإىل اأن 

برنامـــج الرحلة ي�شمل ق�شاء منا�شك العمرة وا�شطحاب 

املعتمرين يف زيارات لالأماكن املقدمة، �شواء يف مكة مثل 

منى وعرفات وامل�شعر احلرام واجلمرات... اأو يف املدينة 

كزيارة امل�شجد النبـــوي وم�شجد قباء، وم�شجد القبلتني، 

ومطبعة امللك فهد للم�شحف ال�شريف. 

واختتم العجمي حديثه بتوجيه ال�شكر لأ�شحاب الأيادي 

البي�شاء من اأهل الكويت الذين �شاهموا يف توفري و�شائل 

الدعـــم املادي واملعنـــوي، وخا�شة اآل اجلريـــوي الكرام . 

م�شرًيا اإىل اأن هنــاك رحالت اأخرى �شـــوف يتم ت�شيريها 

للمهتديـــن واأبنـــــــاء اجلاليـــات، حتقيًقـــا لأحـــد اأهداف 

اللجنــــة. 
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عمرة شيخة أحمد فهد المضحي طيب اهلل ثراها

�لفعالية: عمرة �شيخة اأحمد فهد امل�شحي 

           طيب اهلل ثراها

�ملتربع: الأخ في�شل امل�شحي

�لرعاية: ال�شيخ عبداهلل الفهد املالك ال�شباح،

�لتنظيم: اإدارة احلج والعمرة بالتعريف بالإ�شالم

عدد �ملعتمرين: 50 معتمر

�ل�صعار: »خريكم خريكم لأهله«
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املعتمـــرون: 
�سكـــًرا جلنـة التعريـف بالإ�سالم

�سكـــًرا اآل امل�سحي الكـرام
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�لعامل �لإ�صالمي

�شهـــد نحـــو 20 األف م�شلم مـــن كرواتيا 

الواقعـــة على البحـــر الأدرياتيكي افتتاح 

مركـــز اإ�شالمي وثالث م�شجد يف كرواتيا 

ذات الغالبية الكاثوليكية.

وي�شم املركز الإ�شالمـــي الذي بداأ بناوؤه 

يف اأكتوبـــر 2009 م�شجـــًدا كبـــرًيا، يبلغ 

طـــول مئذنته 23 مـــرًتا، ويقـــع على تلة 

تطـــل على خليـــج كفارنـــر، ودار ح�شانة 

ومدر�شة ابتدائية، ومكتبة وعيادة طبية.

م�شجد رييكا هو ثالـــث م�شاجد كرواتيا 

التي يوجد اأكربها يف العا�شمة، والثاين 

يف مدينـــة غونيا ال�شرقيـــة، وتكلف بناء 

هذا امل�شروع الإ�شالمي- املمول من اأمري 

قطـــر ال�شيـــخ حمد بن خليفـــة اآل ثاين- 

نحو ع�شرة ماليني يورو.

ح�شـــر الحتفال وزير الأوقاف وال�شوؤون 

الإ�شالميـــة القطـــري غيـــث بـــن مبارك 

الكـــواري، وم�شوؤولـــون كـــروات وممثلون 

و�شخ�شيـــات  الكاثوليكيـــة،  للكني�شـــة 

دول  ويف  املنطقـــة  بـــارزة يف  اإ�شالميـــة 

اأوروبية عدة.

ح رئي�ـــص وفـــد الحتـــاد الأوروبي  و�شـــرَّ

بول فاندورن بـــاأن »التعددية والتنوع من 

القيم الأ�شا�شية التي يقوم عليها الحتاد 

الأوروبي«، م�شرًيا اإىل اأن كرواتيا �شتن�شم 

اإىل هذا الحتاد يف اأول يوليو املقبل.

من جانبـــه، عقب �شادمـــري -وهو �شائق 

�شاحنـــة »27 عاًما«- علـــى افتتاح املركز 

الإ�شالمي بكرواتيا قائـــاًل: بناء امل�شجد 

ا بالن�شبة يل، لأن ابنتي �شتذهب  مهم جدًّ

اإىل دار احل�شانة هناك.

يف حـــني قـــال عزيـــز اأميني، وهـــو اأحد 

البنـــاة مـــن مقدونيا ويعي�ـــص يف ميونيخ 

جنوب اأملانيا: اإنه جـــاء مع اأ�شرته ليكون 

�شاهًدا على »وفاق حقيقي بني الأديان«، 

معرًبـــا عـــن اأملـــه يف اأن تكـــون كرواتيـــا 

التي �شتدخل الحتـــاد الأوروبي منوذًجا 

لندماج امل�شلمني يف اأوروبا.

وميثـــل امل�شلمـــون 1.5 % مـــن �شكـــان 

كرواتيـــا، البالـــغ عددهـــم 4.2 مليـــون 

ن�شمة، نحو 87 % منهم كاثوليك. 

35 ألـــــف إفريقي 
يعتنقون اإلسـالم

دخـــل ما يقرب مـــن 35 األف �شخ�ص 

للدعـــوة  ا�شتجابـــة  الإ�شـــالم،  يف 

التـــي قام بهـــا جمموعة مـــن م�شايخ 

الدعوة ال�شلفيـــة امل�شريني يف اأدغال 

اإفريقيا.

وكانـــت جمموعة من م�شايخ ال�شلفية 

بقيادة ال�شيخ وحيد عبدال�شالم بايل، 

وال�شيـــخ ن�شاأت اأحمد، وال�شيخ اأحمد 

عبدالرحمـــن وال�شيـــخ عمـــر �شعود، 

قامـــت بعمل قوافل دعوية اإىل اأدغال 

وقرى اإفريقيا لن�شر دين اهلل يف اأكرث 

مـــن 60 قريـــة، وجـــاءت ال�شتجابـــة 

مب�شـــرة بعد اأن اأعلنت قـــرى باأكملها 

دخولها يف الإ�شالم.

وقام �شيوخ الدعوة ب�شراء بع�ص قطع 

الأرا�شـــى مـــن اأجل اإن�شـــاء امل�شاجد 

ودور حتفيـــظ القـــراآن وحفـــر الآبار 

ملـــد القرى الفقرية باملياه، لفتني اإىل 

اأنه فى اأقل من ن�شف �شهر ا�شتجاب 

مـــا يقرب مـــن 35 األف رجـــل وامراأة 

للدعوة بالدخول يف الإ�شالم. 

افتتاح مركز إسالمي بكرواتيا 
الكاثوليكية
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58 معتمــًرا فرنسيـًا يــــزورون 
موقع »مرضعة« النبي ] بالطائف

زار 58 معتمًرا فرن�شيًّا من طالب املعهد الأوروبي للعلوم الإن�شانية قرية 

حليمـــة ال�شعديـــة يف منطقـــة بني �شعد جنـــوب مدينة الطائـــف باململكة 

ال�شعودية لتوثيق موطن تربية امل�شطفى ].

وكان الطلبة والطالبات طلبوا من ال�شركة امل�شوؤولة عن رحلتهم لالأرا�شي 

املقد�شـــة لأداء العمـــرة زيارة موقـــع مر�شعة الر�شـــول ] ورحلته ملدينة 

الطائف وما تخللها من اأحداث تاريخية. 

احتفـــل م�شلمو مدينة بوجلار القدمية برو�شيا الواقعة على نهر الفوجلا 

الرو�شـــي بذكرى اعتنـــاق بوجلار الفوجلا للديـــن الإ�شالمي احلنيف يف 

العام 922 ميالديَّا.

ودعـــا ر�شتم مينيخانوف- رئي�ص جمهورية تتار�شتان- القيادات الروحية 

مل�شلمـــي رو�شيا اإىل عقد لقاءات دورية على اأر�ص بوجلار، حلل امل�شائل 

امللحـــة لالأمة الإ�شالمية، كما طلب مينيخانـــوف من م�شلمي رو�شيا »اأن 

ت�شبح بوجلار اأر�ص التفاقات وامل�شاحلة، واأن نتحد، ونو�شح للنا�ص ما 

الإ�شالم الذي يوؤمن به ال�شعب الترتي على الدوام«.

ويقطن رو�شيا حوايل 20 مليون م�شلم، وذلك بعد ا�شتقالل خم�شة ع�شر 

جمهوريـــة من اجلمهوريات التي كانت ت�شكل الحتاد ال�شوفييتي �شابًقا، 

ويبلغ عدد امل�شلمني يف العا�شمة مو�شكو اأكرث من مليون م�شلم. 

ذكرت �شحيفة الديلي تليجراف اأن الديانة امل�شيحية 

يف بريطانيـــا تواجه انهياًرا كارثيًّـــا، وت�شمحل ب�شكل 

غري م�شبوق، حيث اإن واحًدا من كل ع�شرة بريطانيني 

ممن هم حتت �شن الـ25 م�شلم.

واأ�شـــارت ال�شحيفة الربيطانيـــة يف تقرير لها يف 18 

مايـــو اإىل حتليـــل جديد لإح�شاء اأجـــري عام 2011 

اأظهر اأن عقًدا من الهجرة اجلماعية �شاعد يف تدين 

النت�شـــاب اإىل امل�شيحيـــة بني ال�شكـــان الربيطانيني، 

بينمـــا كانت هنـــاك زيادة كبرية يف اعتنـــاق الإ�شالم، 

خا�شة بـــني ال�شباب، وهذا يعنـــي لأول مرة اأن اأقلية 

من الربيطانيـــني �شي�شفون اأنف�شهم باأنهم م�شيحيون 

خالل العقد القادم. 

ووفقـــا لإح�شاء 2011، فاإن اإجمايل عدد امل�شيحيني 

يف اإجنلرتا وويلز تدنى بواقع 4.1 ماليني، اأي بن�شبة 

10 %،  ويف نف�ـــص الوقـــت، زاد عـــدد امل�شلمـــني يف 
اإجنلرتا وويلز بن�شبة 75 %.. 

الديلـــي تليجـراف: 
المســيحيـــة تواجــــه 
ا أمــام  انهيــــاًرا كارثّيً
اإلســالم في بريطانيا

مسلمو بولجار الروسية يحتفلون 
بذكرى اعتناقهم اإلسالم



»�لب�صرى« �لتقت رئي�صها د. عبد�هلل حممد �لعجيل

لجنة الدعوة اإللكترونية 
 ..)2012 - 2004(

قصة إنجازات حافلة
�أخـــــــذت جلنة �لدعوة �لإلكرتونية على عاتقها منذ ن�صاأتها �لعمل على 

�صد �لفر�غ �ملوجود يف �لعمل �لدعوي �لإلكرتوين، م�صتخدمة يف ذلك 

كل و�صائـــــــل »�ملالتيميديـــــــا« �حلديثـــــــة و�ل�صبكة �لعنكبوتيـــــــة و�لهو�تف 

�لذكيـــــــة و�لقنـــــــو�ت �لتلفزيونيـــــــة �لف�صائيـــــــة وغريها مـــــــن �لتقنيات 

�ملتو�فـــــــرة، فاإن وجود هذه �للجنة �لدعويـــــــة �لإلكرتونية �صرورة ملحة 

لتقـــــــدمي �ملحتوى �لإ�صالمي و�لدعوي للعـــــــامل يف �مل�صرق و�ملغرب بال 

قيود ول حدود وباأي�صر �ل�صبل.

ويف هـــــــذ� �للقـــــــاء نبحر مـــــــع موؤ�ص�س هذه �للجنـــــــة ورئي�صها 

�لدكتور عبد�هلل �لعجيـــــــل ليحدثنا عنها وعن �لأهد�ف 

�لتي قامت مـــــــن �أجلها، و�أبرز �إجناز�تهـــــــا وم�صاريعها 

�مل�صتقبليـــــــة، وكيف ميكن لنا توظيف �لتكنولوجيا 

و�لتقنيـــــــة يف �لعمل �خلـــــــريي... فاإىل ما جاء يف 

�للقاء. 

حـــو�ر: حممود بكر 

حو�ر



�لعمـــــــل يف  عـــــــن بد�ياتكـــــــم يف  حدثونـــــــا   •
�لدعوة �لإلكرتونية �إىل �أن مت تاأ�صي�س جلنة 

تخ�ص�صـــــــت يف هذ� �ملجال و�أ�صبحت �لأوىل 

فيه.

بـــداأت العمل التطوعي لـــدى جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم يف عام 2004م ومت تاأ�شي�ص ق�شم 

الدعـــوة الإلكرتونية يف هذا العام، وما لبث 

اأن تطور بعد عام من العمل اإىل اإدارة تقنية 

املعلومات عام 2005م، ونظرا لتو�شع حجم 

العمل انق�شمـــت الإدارة اإىل ثالثـــة اأق�شام، 

ق�شم الدعـــوة الإلكرتونية، وق�شم الربجمة، 

وكـــان  والت�شميـــم،  »املالتيميديـــا«  وق�شـــم 

الهدف الرئي�ص هـــو اإدخال اأثر التكنولوجيا 

علـــى العمل اخلـــريي والدعـــوي، والرتقاء 

بجـــودة العمل اخلريي با�شتخـــدام الأدوات 

التكنولوجية املتاحة، ثم قامت الإدارة العليا 

بتحويـــل ق�شم الربجمة وق�شم »املالتيميديا« 

اإىل مراكـــز ربحيـــة، حيـــث خرجـــت منهـــا 

�شركة ترا�شت تكنولوجي، وموؤ�ش�شة زخرف 

للدعايـــة والإعالن، وهمـــا �شركتان وقفيتان 

تخدمـــان قطـــاع العمل اخلـــريي والتجاري 

مًعا، وظل ق�شم الدعوة الإلكرتونية يف جلنة 

التعريف بالإ�شالم.

ويف الربـــع الرابع من عام 2010م مت اإطالق 

املتخ�ش�شـــة  الدعويـــة  ال�شبكـــة  م�شـــروع 

التابـــع للجنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم، واإدارة 

الدعـــوة الإلكرتونية، ومن ثـــم يف نهاية عام 

2011م مت اإطـــالق م�شـــروع »ميكنة جمعية 
النجـــاة اخلريية«، وكذلـــك مت افتتاح »مركز 

املعلومـــات« اجلديـــد يف وزارة املوا�شـــالت 

بـــربج التحرير، ويف بدايـــة عام 2012 م مت 

تاأ�شي�ص جلنة الدعوة الإلكرتونية التي كانت 

ق�شًما يف البداية يف عام 2004 م.

• ب�صـــــــورة �أكرث تف�صياًل.. حدثونا عن جلنة 
�لدعوة �لإلكرتونية و�ملهام �ملنوطة بها.

تطـــور اللجنـــة بداأ مـــن فكـــرة اإىل روؤية، ثم 

ق�شم، ثم اإدارة، ثـــم جلنة، وهي الآن الذراع 

اللكرتونية للجنة التعريف بالإ�شالم وللعمل 

الدعـــوي ب�شكـــل عـــام، ونحـــن الآن نقـــدم 

خدمـــات دعويـــة اإلكرتونية متعـــددة جلميع 

دول العـــامل بلغات متعـــددة و�شلت اإىل 88 

لغة ويف ازدياد م�شتمر.

واأهداف اللجنة هي التعريف بالإ�شالم لغري 

امل�شلمـــني، ورعاية املهتديـــن اجلدد، وتعليم 

وتوعية امل�شلمـــني، وتطوير مهارات الدعاة، 

وتعزيـــز الهوية الإ�شالميـــة لدى امل�شلم وفق 

منهج و�شطي معتدل، وبناء ج�شور التوا�شل 

احل�شـــاري واإ�شاعـــة ثقافة احلـــوار البناء، 

واحـــرتام الأديـــان، وقيمنـــا هـــي ال�شراكة، 

والعمـــل اجلماعي، والحرتافية يف الدعوة، 

واحلكمة واملوعظة احل�شنة.

اأما من ناحية م�شاريع جلنة الدعوة الإلكرتونية 

املتعـــددة، فمنهـــا م�شـــروع ال�شبكـــة الدعويـــة 

املتخ�ش�شـــة )بوابـــة الكويـــت الدعوية(، وهي 

عبارة عـــن 17 موقًعا دعويًّـــا متخ�ش�ًشا و80 

�شبكة اجتماعية، و75 مدونة بـ 13 لغة، وموقع 

املهتدين اجلدد بـ 11 لغة فعلية، وموقع املكتبة 

الإ�شالميـــة بــــ 88 لغة، و8 جمـــالت دعوية بـ 

8 لغـــات خمتلفة ت�شدر �شهريـــا، و34 ترجمة 
ملعاين القراآن الكرمي لال�شتماع واحلفظ، و34 

اإذاعة عرب الإنرتنت للقراآن الكرمي بـ 34 لغة، 

وموقع تعليم جتويد القـــراآن الكرمي والتف�شري 

اإجنليـــزي،  الإميـــان-  وموقـــع  اإجنليـــزي،   -

وموقـــع ال�شالة – اإجنليـــزي، وموقع الباحثني 

عـــن احلقيقـــة )امللحديـــن( اإجنليزي/رو�شي، 

وموقع تطوير مهارات الدعاة باللغتني العربية 

والإجنليزيـــة، والدعـــوة عرب الهواتـــف الذكية 

وال�شبكات الجتماعية )650 األف متابع(.
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• هل هنـــــــاك م�صاريـــــــع م�صتقبلية وخطط 
للجنة �لدعوة �لإلكرتونية؟

م�شاريعنا وخططنا يف �شبيل الدعوة ممتدة اإىل 

مـــا ل نهاية، و�شنعمل بكل اأداة جديدة تخدمنا 

يف ن�شـــر دين اهلل، فبف�شـــل اهلل وحمده متت 

اإ�شافـــة اأول اإذاعـــة لرتجمات القـــراآن الكرمي 

باللغـــة الإجنليزيـــة يف قائمـــة اإذاعـــات »الآي 

تيـــون« اخلا�ص مبنتجـــات �شركة اأبـــل العاملية 

واأجهزتها التي ت�شم اأكرث من 400 اإذاعة، وقد 

مت بعدهـــا قبول 3 اإذاعات اأخـــرى بالإ�شبانية 

وال�شينية والربتغاليـــة، ونحن م�شتمرون باإذن 

اهلل يف ن�شـــر جميع الرتجمات املتوفرة للقراآن 

الكـــرمي، ومت ت�شغيل خدمة املحادثـــة الفورية 

عرب جميع مواقعنا، واإطالق الن�شخة احلديثة 

www.Islam. مـــن بوابـــة الكويـــت الدعويـــة

com.kw، واإطـــالق الن�شخـــة احلديثـــة مـــن 
موقع املكتبة الإ�شالميـــة الإلكرتونية ال�شاملة 

والذي يتميز بعـــدة خيارات جديدة وحديثة لـ 

88 لغـــة، وموقع الإ�شـــالم والهندو�ص باللغتني 
الإجنليزيـــة والهندية، واإنتـــاج فيلم عن �شالة 

اجلنازة بالتعاون مع اإحدى املراكز الدعوية يف 

اأ�شرتاليا، و3 اأفـــالم ق�شرية عن الإح�شان يف 

الإ�شـــالم )الإن�شان- احليوان- النبات(، وفيلم 

عـــن مفهـــوم اخلال�ـــص )التوبـــة( يف اليهودية 

وامل�شيحية والإ�شالم، واإطالق م�شروع احلقيبة 

الدعويـــة الإلكرتونيـــة، واإن�شـــاء مركز قواعد 

بيانات املهتدين اجلدد، واإن�شاء رابطة الدعوة 

الإلكرتونيـــة بالتعـــاون مع اأكرث مـــن 50 جهة 

تعمل بالدعوة الإلكرتونية حول العامل. 

• كيف ميكن توظيف �لتكنولوجيا و�لتقنية 
يف �لعمل �خلريي حق �لتوظيف؟ 

�شبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت( تقوم يف 

خـــالل 60 ثانية باإر�شال 160 مليون اإمييل، 

و700 األـــف عملية بحث يف جوجل، واإجراء 

370 األـــف مكاملة �شوتيـــة من خالل �شكاي 
بـــي، واإنزال 600 فيلـــم يف موقع الـيوتيوب، 

وكل اأداة مـــن هذه الأدوات ل يقل متابعوها 

عـــن 100 مليون، هـــذه الأرقـــام ت�شري اىل 

التطـــور ال�شريـــع يف تكنولوجيـــا املعلومات، 

فا�شتخـــدام التقنية ب�شكـــل �شحيح له تاأثري 

اإيجابي كبري على تقليل التكاليف الت�شغيلية 

التي متثـــل عبًئا كبرًيا علـــى اأي موؤ�ش�شة اأو 

منظمـــة، وزيـــادة كفـــاءة العمل عـــرب توفري 

الوقت واجلهد واملال.

• م�صروع �مليكنـــــــة �لإلكرتونية �أكرب م�صروع 
خريي تقوم به موؤ�ص�صة خريية على �مل�صتوى 

�لعربي.. هل لكم �أن حتدثونا عن ذلك؟ 

امليكنة عبارة عن اأنظمة اآلية مت�شلة ببع�شها 

عرب �شبكة مرتابطة وقواعد بيانات مركزية، 

وتتوافـــق مع �شيا�شـــة الإجـــراءات والقوانني 

اخلا�شـــة باملنظمـــة، مـــع الأخـــذ يف العتبار 

حجـــم املنظمـــة اإن كـــان �شغـــريا اأو متو�شطا 

اأو كبـــريا واحتياجاتـــه الفعليـــة عـــرب درا�شة 

املدخالت من البيانات والحتياجات والربط 

بينها، ودرا�شة املخرجات واملعطيات من قبل 

النظـــام يف �شـــورة نهائيـــة عرب بيانـــات تبلغ 

نقدم خدمات دعوية اإلكرتونية 
العــامل  دول  جلميــع  متعــددة 
بلغــات و�سلت اإلــى 88 لغة ويف 

ازدياد م�ستمر
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ن�شبـــة دقتهـــا 98 % مع �شمـــان �شرية واأمن 

املعلومات والأر�شفـــة الآلية الدورية، وت�شهيل 

�شبل التوا�شل واملتابعة بني موظفي املنظمة. 

وبالن�شبـــة جلمعية النجاة فقد بـــداأ العمل يف 

اإعادة هيكلة وت�شميم البنية التحتية، وحتديث 

ال�شبكـــات وخطـــوط الت�شـــال واإن�شـــاء مركز 

املعلومـــات عـــرب اأحـــدث اخلـــوادم والأنظمة، 

واإن�شـــاء قواعـــد البيانـــات املركزيـــة، وتركيب 

اأف�شل اأجهزة واأنظمة احلماية واأمن املعلومات، 

وت�شميم اأنظمة خا�شة بقطاع العمل اخلريي، 

مثـــل نظـــام ال�شتقطاعـــات املركـــزي، ونظام 

املوارد املركزي، والربط مع برنامج املحا�شبة، 

وكذلـــك برنامج الأيتـــام وطالـــب العلم ونظام 

امل�شرتيات ونظام الدعم الفني عن بعد ونظام 

اخلطة ال�شرتاتيجية وقواعد بيانات املهتدين 

اجلـــدد، وكذلك ت�شميم �شبكـــة ملواقع اللجان 

التابعة للجمعية وتفعيل التربع اللكرتوين بها 

وا�شتخـــدام الهواتف والأجهـــزة الذكية، وهذه 

هـــي امليكنة، فهي عبارة عن جمموعة خدمات 

مرتابطـــة، متكنـــك يف النهايـــة مـــن ا�شتخراج 

املوؤ�شـــرات اخلا�شـــة بـــالإدارة العليـــا وقيا�ص 

الأداء حلظـــة بلحظـــة، وعـــرب ا�شتكمال نظام 

امليكنـــة �شنتمكن من تطبيق حوكمة املعلومات، 

وال�شتفادة الق�شوى من جدوى هذه الأدوات. 

• كيف ت�صتفيد �ملنظمات �خلريية من قو�عد 
�لبيانات �لتي يتم �إدر�جها يف م�صروع �مليكنة؟

اإن لقواعـــد البيانـــات اأهمية كبـــرية، فالأرقام 

عندما جتمع وت�شف يف جداول ت�شبح بيانات، 

وعنـــد معاجلتها تتحـــول اإىل معلومات، وعند 

عمل حتاليـــل متقدمة ت�شبح معرفة، واملعرفة 

تـــوؤدي اإىل احلكمة، والأخرية تقود اإىل الروؤية 

والقيـــم، وهـــذه الطريقـــة نف�ـــص طريقة عمل 

اخلطة ال�شرتاتيجيـــة وبنائها اإل اأن ت�شل�شلها 

عك�شي، وهذا ما ميكن الإدارة من قيا�ص الأداء 

و�شمـــان النجاح، وذلك ح�شبما جاء يف نظرية 

�شكوت اي كاربنرت 2004.

وكذلـــك قمنـــا بت�شغيـــل نظـــام ال�شتقطاعات 

املركزي ونظام املوارد املالية والعينية وربطهما 

بنظام املحا�شبة، حيث ت�شبح جميع الإجراءات 

اآلية، وجميـــع اللجان الــــ 15 التابعة للجمعية 

تعمـــل �شمـــن نظام عمـــل و�شيا�شـــة اإجراءات 

موحـــدة، ممـــا ي�شهـــل العمـــل ويوفـــر الوقـــت 

واجلهـــد، ويزيـــد من دقـــة املعلومـــات وتقليل 

الأخطاء ب�شكل كبري جدا، وكذلك �شيتم اإطالق 

برنامج الإغاثة العاملي الذي �شيكون من اأف�شل 

الأنظمة اخلا�شة بالإغاثة، وقد مت اإطالق موقع 

جمعية النجاة الإلكرتوين بن�شخته احلديثة مع 

بوابة للتربع الإلكرتوين عرب الكي نت والفيزا 

واملا�شـــرت، مع اأ�شلوب حديـــث وم�شوق للتربع، 

والختيار ما بـــني عديد من امل�شاريع اخلريية 

يف خمتلف املجـــالت، وبعدة دول وح�شب نوع 

املال اإن كان زكاة اأو �شدقات اأو وقًفا، اأو حتى 

اأمواًل ربويـــة، ح�شبما جاء يف فتوى ا�شتخدام 

الأموال الربوية يف اأماكن �شرف حمددة

• مـــــــاذ� �أعدت جلنة �لدعوة �لإلكرتونية من 
م�صاريع وبر�مج ل�صهر رم�صان؟ 

مت اإنتاج 5 اأفالم جديدة بـ11 لغة، بالإ�شافة 

اإىل عمـــل ملف خا�ص ل�شهر رم�شان جلميع 

املواقـــع التابعة، وخ�شو�شا موقـــع املهتدين 

اجلـــدد بــــ11 لغـــة، وكذلـــك �شيتـــم اإطالق 

م�شـــروع الدعـــوة عرب �شـــورة، وكذلك دعم 

اإخواننا يف �شوريا.

• ما �آخر �أخبار جلنة �لدعوة �لإلكرتونية؟ 

بحمـــد اهلل وف�شلـــه ح�شلت جلنـــة الدعوة 

الإلكرتونيـــة علـــى 3 جوائـــز مـــن موؤ�ش�شة 

الكويـــت للتقـــدم العلمـــي، املركـــز الأول يف 

الحتـــواء الإلكرتوين واملركز الثاين والثالث 

يف التعليم الإلكرتوين لعام 2012م. 

بـــ11 لغة..  5 اأفالم جديدة 
وملــف خا�ص ل�سهــر رم�سان.. 
واإطالق م�ســروع »الدعوة عرب 

�سورة«

ح�سلنــا علــى املركــز الأول يف 
الحتواء الإلكــرتوين والثاين 
الإلكرتوين  التعليم  يف  والثالث 

لعام 2012م
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ر�صائل دعوية

املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم

جمال �ل�صطي

علمتني �لدعوة!

)16(

حل علينـــا �شهر رم�شـــان الكرمي.. 

�شهـــر  والقـــراآن..  ال�شيـــام  �شهـــر 

الأخـــالق والقدوة احل�شنـــة.. �شهر 

الرحمـــات والعتق مـــن النار.. �شهر 

الربكات والفوز باجلنة.

هـــذا ال�شهر تنتظره قلوب امل�شلمني 

بلهفـــة للتقـــرب اإىل اهلل �شبحانـــه 

وتعـــاىل، والإقبـــال علـــى الطاعات 

وجتنـــب املعا�شـــي، حيـــث يتحلـــى 

النا�ـــص بالأخـــالق احل�شنة من حب 

وعطـــف وعمـــل جـــاد، وال�شفـــات 

الطيبة من �شدق وعدل واأمانة.

ولقد اآثرت جلنة التعريف بالإ�شالم 

هـــذا العام اختيـــار ق�شيـــة »ح�شن 

اخللـــق« لدعـــوة غـــري امل�شلمني من 

خـــالل حملة »خلك فعـــال.. بطيب 

الأفعـــال«، ملـــا متثلـــه مـــن اأهميـــة 

ق�شوى يف الدعـــوة اىل اهلل واإقبال 

النا�ص على الإ�شـــالم وتاأليف قلوب 

املهتدين اجلدد.

ْخاَلق الفا�شلة حتل يف مقدمة 
َ
اإن اْلأ

الأعمال التـــي يدعو اليها ال�شالم، 

بل جميع الأديان، فرقي املجتمعات 

مرهـــون بتم�شكهـــا بالأخـــالق التي 

�شرعهـــا اهلل لعبـــاده واأمرهـــم بهـــا 

لتكون اأ�شباب �شعادتها.

فالإ�شـــالم ر�شالته جـــاءت من اأجل 

ْخـــاَلِق، م�شداًقـــا لقـــول 
َ
َمَكـــاِرِم اْلأ

َم  ّ مَتِ
ُ
َا بُِعثْـــُت ِلأ امل�شطفـــى ]: »اإمنَّ

�َشاِلَح اْلأْخـــاَلِق«، حيث تتثمل هذه 

املكارم يف العفو والتوا�شع وال�شالم 

والكـــالم  والكبـــري  ال�شغـــري  علـــى 

الطيـــب والبت�شامة ال�شادقة وغري 

ذلك.

وللتاأكيد على مثل هذا الأمر فهناك 

ق�شة لإحدى املهتديات من اجلن�شية 

الفلبينيـــة اأ�شلمت يف جلنة التعريف 

بالإ�شالم قبـــل اأربع �شنوات، وكانت 

تعطـــي درو�ًشا للمهتديـــات اجلدد، 

وقـــد �شافرت قبل �شنـــة اإىل بلدها 

الفلبني لزيـــارة والدتها الن�شرانية، 

فالحظت والدتها تغرًيا ملمو�ًشا يف 

�شلوكيـــات ابنتهـــا، فاأ�شلمت ب�شبب 

ح�شن خلق ابنتها.

اإن �شالمة النا�ص مـــن ل�شان امل�شلم 

هي احلـــد الأدنـــى لالأخـــالق التي 

يربـــي عليهـــا الإ�شالم اأبنـــاءه، حتى 

اإىل  وين�شرفـــوا  قلوبهـــم  تتاآلـــف 

التعاون فيما بينهـــم، فيما هو نافع 

ومفيد لأنف�شهم ولأمتهم، ولهذا كان 

نفع الآخرين واإدخال ال�شرور عليهم 

من اأحب الأعمال اإىل اهلل. 

ولعلنـــا نتذكـــر موقـــف اأم املوؤمنـــني 

ال�شيـــدة عائ�شـــة ر�شـــي اهلل عنهـــا 

عندمـــا �شئلت عن خلـــق النبي ] 

فقالـــت: كـــان خلقه القـــراآن، حيث 

كان ] يعامل اأ�شحابه بخلق ح�شن 

ويقابلهـــم بوجـــه ب�شو�ـــص ومبت�شم، 

حتـــى قـــال اأحدهم ما راأيـــت النبي 

] اإل مبت�شًما.
ورم�شـــان فر�شة عظيمة للم�شلمني 

لدعـــوة غري امل�شلمني وتاأليف قلوب 

املهتديـــن اجلدد، من خـــالل تغيري 

ال�شلوك واخللق لالأح�شن والأطيب، 

لأنـــه �شهـــر مي�شي بنـــا وتتغري فيه 

اأحوالنا، ون�شعى جاهدين اإىل تغيري 

اأنف�شنا، وكما قال ال�شاعر:

ْخـــاَلُق َما بَقَيْت *** 
َ
مَمُ اْلأ

ُ
ـــا اْلأ اإمّنَ

ْخاَلُقُهْم َذَهبُوا 
َ
َفاإِْن ُهُموا َذَهَبْت اأ

»خلك فعال.. 
بطيب 

األفعال«

تغيري ال�سلــوك واخُللق 
لالأح�سـن والأطيـــب 

من و�سائـل تفعيل دعــوة 
غيــر امل�سلمني



• حدثونـــــــا عـــــــن دور �إد�رة �ملـــــــو�رد يف �لعمل 
�لدعوي �لذي تقوم به �للجنة؟

متثـــل اإدارة املـــوارد العمود الفقـــري للجنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم، حيـــث تنطلـــق منهـــا 

الت�شـــورات الدعويـــة وامل�شاريـــع التي تقوم 

على خدمة تلـــك الت�شورات، فاللجنة لديها 

خطة ا�شرتاتيجية �شنوية متفرعة من اخلطة 

اخلم�شيـــة التي تقوم بها كـــل خم�شة اأعوام، 

هذه اخلطة ال�شنوية حتمل يف طياتها عديًدا 

مـــن امل�شاريع الدعوية التي حتتاج اإىل مورد 

�شرف عليهـــا، وتخت�ص اإدارة املوارد بتوفري 

مـــوارد ال�شرف لكـــي حتقق تلـــك امل�شاريع 

اأهدافهـــا، فم�شـــروع مثـــل م�شـــروع »حقيبة 

الهداية« الهدف الدعوي له يتمثل يف دخول 

غري امل�شلمـــني اإىل الإ�شـــالم، وحتدد اأرقام 

اإدارة  ودور  ا�شرتاتيحـــي،  كهـــدف  �شنويـــة 

املـــوارد توفـــري مـــورد �شرف علـــى امل�شروع 

الـــذي تقوم اإدارة الدعـــوة من خالله بتوزيع 

50 األف حقيبة �شنوية بتكلفة اإجمالية 250 
األـــف دينـــار  كويتي، حيث تتكلـــف احلقيبة 

الواحدة خم�شة دنانري كويتية.

• �أطلقـــــــت �لعـــــــام �ملا�صي �حلملـــــــة �لدعوية 
»�لدعـــــــوة م�صوؤولية.. بلغها معانا« ما �أبرز 

ثمار تلك �حلملة؟ 

حققـــت اللجنة كثرًيا من الإجنازات يف تلك 

احلملة، وعلى راأ�شهـــا اإ�شهار اإ�شالم 4815 

�شخ�ًشـــا من خمتلف اجلن�شيات خالل عام، 

وتوزيع 45200 حقيبـــة دعوية على مناطق 

الكويت املختلفة، وتوزيع اأكرث من 200 األف 

ن�شخة من املجالت الدعوية التي ت�شدر بـ8 

لغات خمتلفة، واإقامة م�شروع اإفطار ال�شائم 

يف خمتلف الأفرع يف الكويت، حيث مت توزيع 

88652 األـــف وجبـــة، واإقامـــة 9 م�شابقات 
للقـــراآن الكرمي للم�شلمني اجلدد واجلاليات 

باإجمايل 2431 م�شاركا، واإقامة 620 دورة 

�شرعيـــة تخرج منهـــا 7544 دار�شا، والقيام 

بــــ 7327 زيـــارة ميدانيـــة، واإقامـــة 1786 

حـــو�ر: حممود بكر 

تطلـــــــق جلنة �لتعريف بالإ�صالم كل عام حملة دعوية، وهذ� �لعام �أطلقت حملتها حتت عنو�ن 

»خلـــــــك فعال«، لتدعـــــــو من خاللها �ملو�طنني و�ملقيمني �إىل �لتفاعـــــــل معها من خالل �مل�صاركة 

يف �لعمـــــــل �لدعوي �لذي تقوم به يف دعـــــــوة غري �مل�صلمني �إىل �لإ�صـــــــالم، و�لهتمام باجلاليات 

ا، كما �أن هنـــــــاك من يتحمل عبء حتقيق جناح  ا وثقافيًّ �لإ�صالميـــــــة مـــــــن خالل رعايتها �صرعيًّ

تلك �حلملة �ل�صنوية، وهو ق�صم �ملو�رد يف جلنة �لتعريف بالإ�صالم من خالل ت�صويقه للم�صاريع 

و�لوقفيات �لتي تقوم على حتقيق �أهد�ف �حلملة وجناحها.

يف هـــــــذ� �للقاء مع مدير ق�صم �ملو�رد يف جلنة �لتعريف بالإ�صالم حممد جميل �ل�صمري نطلع 

ا، و�أبرز  علـــــــى دور ق�صم �ملـــــــو�رد يف حتقيق جناح �حلملـــــــة �لدعوية �لتي تطلقها �للجنـــــــة �صنويًّ

�مل�صاريع و�لوقفيـــــــات �لتي ي�صطلع بها �لق�صم، و�لإجناز�ت �لتي حققها و�لطموح �لتي ي�صعى 

�إىل حتقيقها.. فاإىل ما جاء يف �للقاء. 

بعد �لنجاح �ملنقطع �لنظري حلملة �لعام �ملا�صي

الشمري: »خلك فعال.. بطيب األفعال«.. 
أكبر حملة دعوية مواردية لـ »التعريف 

باإلسالم«
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خلك فعال



حما�شـــرة علـــى م�شتـــوى الأفـــرع الرجالية 

والن�شائية، وغري ذلك من الإجنازات.  

 • كيف مت حتقيق هذه �لإجناز�ت �لتي تعد 

غري م�صبوقة يف �لعمل �لدعوي؟ 

هذه الإجنازات وغريها ما كانت لتتحقق لول 

تفاعل خمتلف �شرائح املجتمع مع احلمالت 

الدعويـــة التي تطلقها اللجنة �شنويًّا، فكانت 

امل�شاهمـــات والدعـــم الـــذي تلقتـــه اللجنة، 

بدًءا مـــن �شمو الأمري ال�شيخ �شباح الأحمد 

اجلابـــر ال�شباح والأ�شـــرة احلاكمة الكرمية 

الذين تكفلوا ببع�ص م�شاريع اللجنة، وكذلك 

دعم وتفاعل املواطنني واملقيمني مع احلملة 

بالدعـــم املـــادي والتفاعل الدعــــوي.

وهنـــاك اأي�ًشا �شبب اأ�شا�شي يف حتقيق تلك 

الإجنازات، وهو املنهج الذي تقوم به اللجنة 

يف دعوة غري امل�شلمني، حيث ت�شتمد عملها 

ْكَمِة  من قوله تعاىل: {اْدُع اإِىل �َشِبيل َربَِّك ِباحْلِ

ْح�َشُن 
َ
�َشنَِة َوَجادلُْهم ِبالَِتي ِهَي اأ َوامْلْوِعَظِة احْلَ

ْعلَُم مِبَن �َشـــلَّ َعن �َشِبيِلِه َوُهَو 
َ
اإنَّ َربَّـــَك ُهَو اأ

ْعلَـــُم ِباملُْهتَِديَن}، فاللجنة منهجها احلكمة 
َ
اأ

واملوعظة احل�شنـــة، والتعامل احل�شاري مع 

غري امل�شلمني، والتعريف بالثقافة والعادات 

والتقاليد العربيـــة والإ�شالمية، اأما الهداية 

فمرجعها اإىل اهلل عز وجل.

اإ�سهــار اإ�ســالم 
ــا من خمتلف  4815 �سخ�سً
اجلن�سيات خالل عام واحد 
ونطمح اإلى اإ�سالم 5300 

هـذا العــام
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• ماذ� عن �حلملة �جلديدة �لتي �أطلقتموها 
حتت عنو�ن »خلك فعال«؟ 

هـــذه احلملـــة تاأتـــي ا�شتكمـــاًل حلملـــة العام 

املا�شي التي مت اإجنازها حتت عنوان »الدعوة 

م�شوؤوليـــة.. بلغهـــا معانـــا«، حيـــث هدفنا اإىل 

تفعيـــل دور املواطنـــني واملقيمـــني يف العمـــل 

الدعـــوي الـــذي تقـــوم بـــه اللجنة مـــن خالل 

اإ�شراكهـــم، وقيامهم بدورهـــم الدعوي املنوط 

بهـــم وفق حديث الر�شول ]: »بلغوا عني ولو 

ْدُعو اإِىَل 
َ
اآية«، وقوله تعاىل: {ُقْل َهـذه �َشِبيِلي اأ

نَاْ َوَمِن اتََّبَعِني...}، وقوله: 
َ
ـــرَية اأ اهلل َعلَى بَ�شِ

�ُشوُل بَلِّْغ َما اأنِزَل اإِلَيَْك..}. يَُّها الرَّ
َ
{يَاأ

واللجنـــة وفرت كـــل الو�شائـــل الدعوية لدعوة 

غـــري امل�شلمني اإىل الإ�شالم، بـــدًءا من الكتاب 

املتعـــددة  والو�شائـــط  الإ�شالمـــي  وال�شريـــط 

واحلقائـــب الدعويـــة باللغـــات املتعـــددة، فلم 

ترتك و�شيلة من الو�شائل الدعوية اإل ووفرتها 

وي�شرتهـــا ليقـــوم كل �شخ�ـــص بواجبه الدعوي 

يف دعوتهـــم، واإىل جانـــب ذلك قامت بتن�شيط 

اللجنـــة،  يف  الإلكرتونيـــة  الدعـــوة  وتفعيـــل 

فاأ�شبحت هناك املواقـــع الدعوية املتخ�ش�شة 

مبختلـــف اللغات، ومكتبـــة دعوية فريدة حتت 

عنـــوان »املكتبـــة ال�شاملـــة الدعويـــة« تذخـــر 

بالآلف من الكتب مبختلف اللغات.

ولذلـــك فنحن نوجه النـــداء اإىل كل �شخ�ص 

م�شلـــم باأن يقوم بواجبه الدعوي، واأقول له: 

ما عليك �شوى الت�شـــال باأي فرع من اأفرع 

اللجنـــة، و�شـــوف جتد املنـــدوب ي�شلك اإىل 

حمل اإقامتـــك، حاماًل معـــه حقيبة الهداية 

لتكـــون �شبًبـــا يف هداية الآخريـــن، كما اأنك 

اأي�ًشـــا ت�شتطيع من خالل جهـــاز الكمبيوتر 

اخلا�ص بـــك اأن تر�شد اأ�شدقاءك وزمالءك 

يف العمـــل من غري امل�شلمني اإىل موقع جلنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم، واإىل ال�شبكة الدعوية 

املتخ�ش�شة، وكذلك املكتبة ال�شاملة الدعوية 

ليتعرفـــوا مـــن خـــالل ذلـــك علـــى الإ�شالم 

ومبادئه ال�شمحة وح�شارته العظيمة.

•  ماذ� عن �أبرز �مل�صاريع �لدعوية �لتي �صوف 
يتم تفعيلها مع حملة »خلك فعال«؟

اأبـــرز امل�شاريـــع م�شـــروع الزكـــاة واحلقيبة 

الدعوية واللغة العربية وحج املهتدين وعمرة 

املهتدين وكفالة الدعاة وعلمني الإ�شالم، كما 

اأن هنـــاك وقفيات متعـــددة ومتنوعة كوقف 

التعريف بالإ�شـــالم، ووقف رعاية املهتدين، 

ووقف طباعة القراآن الكرمي وعلومه، ووقف 

كفالة الدعـــاة... وغري ذلك مـــن الوقفيات 

وامل�شاريع املتعددة.

• ومـــــــاذ� عـــــــن �لطموحـــــــات �لتـــــــي ت�صعـــــــون 
لتحقيقها يف �حلملة �جلديدة؟ 

اأبرز تلك الطموحات اأننا حددنا هدًفا لتحقيقه 

هـــذا العـــام األ وهـــو اإ�شـــالم 5300 �شخ�ص، 

ليكون هذا العام هو الأعلى يف معدلت اإ�شهار 

الإ�شـــالم، ول �شك اأن هـــذا الرقم �شوف ميثل 

حتدًيـــا لعمل اللجنة، ويحتاج هوؤلء اإىل رعاية 

ودعم لتثبيتهم وتقوية اإميانهم وربطهم بدينهم 

اجلديـــد، ودجمهـــم يف جمتمعهـــم اجلديـــد، 

وندعـــو اأهـــل الكويـــت جميًعـــا اإىل التفاعـــل 

مـــع احلملة الدعويـــة »خلك فعـــال.. بطيب 

الأفعال«، ونقول لهم: جزاكم اهلل خرًيا. 

اإدارة املــوارد هـي 
العمـود الفقري 

للجنة التعريف بالإ�سالم 
وتنطلق منها الت�سورات 

الدعوية وامل�ساريـــع
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الإ�شالم جاء بتعاليمه الربانية 

وعقيـــدة  �شمحـــة  ب�شريعـــة 

�شافية، واإن من اأهم ما يتطلع 

اأحكامـــه  يف  الإ�شـــالم  اإليـــه 

وت�شريعاتـــه، اإر�شـــاء قواعـــد 

التكافـــل الجتماعي واإ�شاعة 

املحبـــة والإخـــاء يف املجتمـــع 

ا�شتثمـــار  مـــع  الإ�شالمـــي 

املنا�شبات والأحداث من اأجل 

تعميـــق الروابط الجتماعية، 

وهذا يعتـــرب حتقيًقا ملقا�شد 

ال�شريعـــة، فللدعوة اإىل اهلل- 

عز وجل- ف�شل ل يُنكر، ولذة 

يف النفو�ـــص ل ي�شعـــر بها اإل 

بهـــا وذاق حالوتهـــا،  مـــن جَرّ

بالإ�شافة اإىل ن�شو�ص ال�شرع 

الكثرية التي جـــاءت اإما اآمرًة 

بهـــا اأو منوهًة ب�شاأنهـــا مبِيّنًة 

مـــن  اأو حمـــذرًة  لف�شائلَهـــا، 

ومـــع  تبليغهـــا،  يف  التخـــاذل 

اأن هـــذه الف�شائـــل معروفـــة 

وم�شهورة، فاإن امل�شكلة تكمن 

يف ت�شـــور بع�ص امل�شلمني عن 

رم�شـــان اأنه مو�شـــم مق�شور 

علـــى العبـــادة فقـــط، فرمبا 

اجته البع�ص اإىل التوقف عن 

القيام باأي مهام دعوية خالل 

هذا ال�شهر، ويف�شل اأن يتفرغ 

متاًمـــا للعبادة بكـــل اأنواعها، 

�شـــالة- قـــراءة قـــراآن- قيام 

ليل- تهجـــد- اأذكـــار- وذلك 

ا�شتنـــاًدا اإىل اأن �شهر رم�شان 

�شهٌر للتعبد والتزود الإمياين، 

رم�شـــان  �شهـــر  اأن  وتنا�شـــى 

اأف�شل، بل اأرقى موا�شم الدعوة 

هلل، فيح�شـــن يف مثـــل هـــذا 

املو�شم العظيـــم الرتكيز على 

التعريـــف بالإ�شالم و�شماحته 

لغـــري امل�شلمـــني املقيمـــني يف 

البلـــد من خالل اإقامة املوائد 

مـــن قبـــل بع�ـــص املوؤ�ش�شـــات 

اخلرييـــة ومن ثـــم دعوة غري 

امل�شلمـــني، ويف هـــذا اإح�شان 

للتعريـــف  ومـــدخـــل  للنا�ـــص 

بالإ�شالم والــدعوة اإليـه، قال 

ن  َّ ْح�َشُن َقْوًل ممِّ
َ
تعاىل {َوَمْن اأ

ا  َدَعـــا اإِىَل اهلِل َوَعمـــَل �َشاحِلً

َوَقـــاَل اإِنَِّنـــي ِمـــَن املُ�ْشِلِمنَي}، 

تتـــوق  ففـــي �شهـــر رم�شـــان 

النف�ص اإىل بذل املال واجلهد 

ال�شائمـــني، خا�شة  لتفطـــري 

مـــن الإخـــوان الوافديـــن اإىل 

بـــالد امل�شلمني، في�شر الناظر 

روؤيتهـــم جميًعـــا عرًبا وعجًما 

و�شـــوًدا وبي�ًشـــا علـــى �شفرة 

واحـــدة الكـــل ينتظـــر الأذان 

ل  متـــرات،  ببع�ـــص  ليفطـــر 

يتقدم واحد على اآخر حل�شب 

�شاعـــة  يف  الكـــل  ن�شـــب،  اأو 

واحدة ومكان واحد يفطرون، 

والفكـــرة هـــي اأن ت�شتغل مثل 

هذه املواقف املعربة يف دعوة 

غـــري امل�شلمـــني، وذلـــك بعدة 

طـــرق منها ت�شويـــر مثل تلك 

املناظـــر وبثهـــا عـــرب و�شائل 

الإعالم املختلفة كالف�شائيات 

ي�شاحـــب  واأن  والإنرتنـــت، 

الإفطار ح�شور بع�ص الدعاة 

من تلـــك اجلاليات ويطرحون 

بع�ص املوا�شيـــع قبل الإفطار 

ك�شماحـــة الإ�شـــالم، والأخوة 

الإ�شالميـــة وحقوقها، وتطرح 

هـــذه املوا�شيـــع اإمـــا ب�شكـــل 

كلمـــات ب�شيطـــة اأو نقا�شـــات 

مفتوحة بني احلا�شرين، واأن 

ي�شتقبـــل غـــري امل�شلمني عند 

دعوتهـــم بالرتحيـــب وببع�ص 

الهدايا التي توؤلف قلوبهم اإىل 

الإ�شالم.

ال�شائمـــني  اإفطـــار  فموائـــد 

من اأوجـــه اإظهار مدى عظمة 

الإ�شـــالم، حيـــث يجتمع على 

هـــذه املوائـــد اأ�شخا�ـــص مـــن 

خمتلف اجلن�شيـــات جتمعهم 

وال�شهـــود  التوحيـــد  كلمـــة 

بالر�شالة لنبينـــا حممد عليه 

ال�شـــالة وال�شـــالم، ومـــن ثم 

قيامهم لأداء فري�شة ال�شالة، 

وهذا يظهر اأن النا�ص �شوا�شية 

يف الوقـــوف بني يدي اهلل عز 

وجـــل، وهـــذه اإحـــدى ال�شور 

التـــي رمبا تخفـــى على بع�ص 

غري امل�شلمني. 

رم�سان اأرقى موا�سم 
الدعوة اإلى اهلل وبخا�سة 

دعوة غري امل�سلمني

دعوتنـــــــا

د. وفــــــــــاء بنت عامر �لعجمي

كلية العلوم الجتماعية

جامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية

هل للدعوة 
مكان في 

رمضان؟!



لطاملـــا ا�شتوقفتنـــي هـــذه الآية 

الكرمية، وم�شـــت �شغاف قلبي، 

فعزمـــت على معرفـــة خفاياها، 

وبـــداأت جولة البحث يف املراجع 

قدمًيـــا وحديًثـــا، وقـــد ت�شرفت 

بالتعرف عليها بعمق اأكرب.

التطوع: هو تلك الأفعال النابعة 

مـــن الإن�شان طواعيـــة من تلقاء 

نف�شـــه، ليريـــد من ورائهـــا اإل 

وجـــه اهلل! فاهلل- عز وجل- هو 

الذي يثيب على القليل بالكثري، 

وليبخ�ـــص اأحـــًدا مثقال ذرة من 

عمل.

اإن للتطوع اأبواًبا عظيمة مفتحة 

لكـــل �شخ�ص، مـــادام يف ج�شده 

روح تتنف�ـــص، كـــل علـــى ح�شب 

ا�شتطاعتـــه، ويف املكـــان الـــذي 

تهواه نف�شه، فال يوجد فينا اأحد 

اإل وهنـــاك هوايـــة حمببـــة اإىل 

قلبـــه، وقد يبدع فيهـــا اأكرث من 

اإبداعه يف وظيفته!  فعلى �شبيل 

املثـــال اأعرف �شابا يعمل طبيبا، 

ولتخفـــى عليكم تلـــك املتاعب 

التـــي تواجـــه كل ممار�ـــص لهذه 

الوظيفة، من ان�شغال مع املر�شى 

وعمليـــات متعبة ب�شكـــل يومي، 

ناهيـــك عن تلـــك )النبط�شيات( 

ال�شـــاب  ذاك  اأن  اإل  الدوريـــة، 

وبرامج  لالإلكرتونيـــات  عا�شـــق 

احلا�شـــوب الحرتافيـــة ب�شكـــل 

جنوين، وما بـــني ليلة و�شحاها 

قـــرر، وبكـــل حـــب، اأن يتقـــرب 

خلالقـــه مبـــا يحـــب، �شاكًرا هلل 

علـــى تلـــك املوهبـــة التـــي حباه 

اإياهـــا، فقـــام بتاأ�شي�ـــص اإذاعـــة 

�شبابيـــة منوعة تبـــث على مدار 

ال�شاعـــة، وت�شـــرف بالقيام على 

اإجنـــاز م�شحـــف اإلكـــرتوين يف 

غايـــة التميـــز واجلمـــال، وعمل 

ت�شميـــم  جمـــال  يف  جاهـــًدا 

بلغـــات  والربجمـــة  ال�شعـــارات 

خمتلفـــة من باب التطـــوع، دون 

اأي مقابـــل، كل ذلك اأثناء اأوقات 

الفـــراغ التي تتي�شر له، والتي ل 

يفكـــر اأحدنـــا اإل يف ال�شرتخاء 

فيها ويف كوب من »الكابت�شينو« 

ويف التقلـــب مـــا بـــني القنـــوات 

الف�شائية املختلفة.

ـــل مـــا اأرنـــو اإليـــه مـــن هـــذه  جُّ

احلكايـــة هو اللتفـــات اإىل تلك 

يف  الطاهـــرة  النقيـــة  النف�ـــص 

داخـــل كل اإن�شـــان، والعمل على 

�شقيـــا تلـــك البـــذرة اخلرية يف 

داخلنـــا، بابت�شامة نر�شمها على 

واملحتاجـــني،  الفقـــراء  �شفـــاه 

وبيـــد رحيمـــة من�شح بهـــا راأ�ص 

يتيم جناور بعدهـــا �شيد اخللق 

حممـــًدا ] يف اأعلـــى املنـــازل، 

مب�شاعر التفاوؤل ن�شارك مري�ًشا 

اأن�شاه الأمل لذة الأمل، ب�شياراتنا، 

مبنازلنـــا، باأبنائنـــا، بخلق ح�شن 

ت�شتثار به نف�ص تت�شاءل ده�شة: 

مـــن بتلك الأخـــالق قد ات�شف؟ 

اأي نهج عظيم حمله بني جنباته 

يدعوه لـــذاك الرقي؟ قد تهدي 

روًحـــا اإىل جنات النعيم دون اأن 

تعلم! اإنه اإبداع لنهاية له! 

ـــرْيَ  اخْلَ تعاىل:{َواْفَعلُـــوا  قـــال 

)احلج:77(،  تُْفِلُحـــوَن}  لََعلَُّكـــْم 

قـــد نكون منهـــم مبجـــرد فكرة 

من الأفكار الرائـــدة النافعة، اأو 

بحرفـــة متقنـــة، اأو بعلـــم نن�شره 

ولوكـــان قليـــاًل، فـــرب قليل نال 

بركـــة جليلة بنيـــة �شادقـــة، ما 

اأجمـــل اأن يقال بعد رحيلك )قد 

كان هنا فالن(!.

عمل اخلـــري ي�شاعـــف اأجرك، 

بـــل وي�شاعـــف م�شاركتـــك مـــع 

الآخرين، من خـــالل انخراطك 

بن�شاطـــات خمتلفـــة مـــع اأنا�ص 

ل يرجـــون من عملهـــم ربحا ول 

باأنف�شهـــم  اإل الرتقـــاء  نظـــريا 

عن كـــل �شائبة تخد�ـــص نقاءها 

واخلريية التي ت�شكنها، تفكر بكل 

ما متلك من مواهب واإمكانيات 

وعلـــم، جـــرب اأن متار�ـــص �شيئا 

من ذلك يف تلك الزاوية امل�شماة 

بالتطوع.. قـــال ]: »لقد راأيت 

رجال يتقلب يف اجلنة يف �شجرة 

قطعهـــا من ظهـــر الطريق كانت 

تـــوؤذي امل�شلمني« )رواه م�شلم(.. 

هل بعد ذاك الرقي رقي؟  

البذرة اخلرية موجودة يف 
نفو�سنا بحاجة اإلى �سقياها 
بعمل تطوعي
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يلال تطوع

�أنو�ر �لزنكي

رئي�شــة ق�شـم العالقات العامــة 

)الفريــــق التطوعـــي(

Anwar.alzanki@alnajat.com.kw

}َوَمن 
َع  َتَطوَّ
َخْيًرا 
َفِإنَّ الّلَه 
َشاِكٌر 
َعِليٌم{







لقـــد اأمرنا اهلل عـــز وجل بعدم 

اتبـــاع ال�شبل با�شتثنـــاء ال�شبيل 

الـــذي جـــاء بـــه الر�شـــول ]، 

وهو ديـــن الإ�شالم، �شراط اهلل 

امل�شتقيم الـــذي ل اعوجاج فيه، 

فدعانا اإىل توحيد اهلل عز وجل، 

واإخال�ص الدين له، واتباع الر�شل، 

قـــال تعاىل: {واأن هـــذا �شراطي 

م�شتقيًما فاتبعوه ول تتبعوا ال�شبل 

فتفرق بكم عن �شبيله}.

دعوة غـــري امل�شلمني تتطلب منا 

فهم الواقع الدعوي ملن ندعوهم 

الدعـــوة  فهـــذه  الإ�شـــالم،  اإىل 

جـــاء بهـــا الر�شـــول ] لإخراج 

النا�ص من الظلمـــات اإىل النور، 

ومـــن عبـــادة العبـــاد اإىل عبادة 

رب العبـــاد، والنجـــاة مـــن النار 

والدخـــول يف رحمة اهلل وجنته، 

فاأكـــرث غري امل�شلمـــني يعتقدون 

اأنهـــم على ال�شـــواب، فنظرتهم 

لالأمـــر لي�شـــت كنظرتنـــا نحن، 

وامل�شلـــم لديـــه نظرتـــه ال�شاملة 

للحظـــة التـــي يكـــون عليها غري 

امل�شلـــم، وهـــي حلظـــة ال�شرك، 

ومـــا بعد ذلـــك من عقـــاب اهلل 

عـــز وجـــل، اأمـــا غـــري امل�شلمني 

فـــال يوؤمنـــون اإل باللحظة التي 

يعي�شونهـــا، وبالتايل فـــالإدراك 

الكامل يكون عند امل�شلم، فنحن 

اأ�شحاب م�شروع للدنيا ولالآخرة، 

ولذلك وجـــب علينا الرتفق بهم 

عنـــد دعوتهـــم لالإ�شـــالم، ولنـــا 

اأن نتخيـــل حـــال امل�شلم اجلديد 

بعـــد اأن ي�شلم ويدرك اأن والديه 

اللذين توفيا حرما اجلنة ب�شبب 

عدم قول ل اإله اإل اهلل!

اأحد املهتدين يف جلنة التعريف 

دخـــل  اهلل)  (عبـــد  بالإ�شـــالم 

الإ�شالم هو وعائلته، ووالدته يف 

الهنـــد على فرا�ـــص املوت، وهي 

مازالـــت غـــري م�شلمـــة، والنا�ص 

جاءوا لها من كل مكان لتوديعها 

واإلقاء النظرة الأخرية لها قبل اأن 

تفارق الدنيـــا اإىل عامل الآخرة، 

وعا�ـــص املهتدي حالـــة �شراع.. 

كيـــف �شيكـــون حـــال اأمـــه بعد 

وفاتهـــا؟ وفكـــر يف اآخرتها، اإنها 

مل تعد تقبـــل الطعام وال�شراب، 

ومل يبق بينها وبني م�شريتها اإىل 

اهلل �شوى خطوة القرب.

جلـــاأ هذا املهتـــدي اإىل اهلل عز 

وراجًيـــا  داعًيـــا وطالًبـــا  وجـــل 

هـــــدايتهـــا، قـــال تعاىل:{وقال 

اأ�شتجــــــب  ادعونـــــــــي  ربكـــم 

لكم...}، وطلـــب من ابنته التي 

كانـــت مرافقة جلدتها اأن تلقنها 

ال�شهادة، وقامت البنة املهتدية- 

والنا�ص حا�شـــرون هذا املوقف 

الع�شيب- بالهم�ص يف اأذن جدتها 

ودعوتهـــا لقول “ل اإلـــه اإل اهلل 

حممد ر�شول اهلل”.. ثم عرفتها 

الإ�شـــالم باإيجاز.. وهـــي تنظر 

اإليها، والنا�ـــص حولهما ينظرون 

اإليهمـــا يف ده�شـــة وا�شتغراب.. 

اإليهـــا،  ردت  احليـــــاة  وكــــــــاأن 

وفعـــاًل اأحياهـــا اهلل بعد ممات 

َوَمن َكاَن 
َ
كبيـــــر، قـال تعاىل: {اأ

ْحَييْنَـــاهُ َوَجَعلْنَـــا لَُه نُوًرا 
َ
َميًْتـــا َفاأ

ثَلُُه  مَيْ�ِشـــي ِبِه يِف النَّا�ـــصِ َكَمن مَّ

نَْها}،  يف الُظلَماِت لَيْ�َص ِبَخاِرٍج مِّ

ونطقت ال�شهادتني ثم توفيت يف 

نف�ص الليلة. 

الق�شـــة تذكرنـــا بق�شـــة  هـــذه 

ال�شحابـــي- ر�شـــي اهلل عنـــه- 

راعـــي الغنـــم الـــذي مل ي�شجد 

هلل �شجـــدة ورزقه اهلل ال�شهادة، 

فدخـــل بهـــا اجلنـــة، فقـــد كان 

ر�شـــول اهلل ] يف غزوة خيرب، 

فخرجت �شرية، فاأخذوا اإن�شاًنا 

معه غنم يرعاها، فجاءوا به اإىل 

ر�شول اهلل ] فكلمه النبي ] 

ما �شاء اأن يكلم، فقال له الرجل: 

اإين اآمنـــت بك، ومبـــا جئت به، 

فكيـــف بالغنـــم يا ر�شـــول اهلل؟، 

فاإنها اأمانة، وهـــي للنا�ص ال�شاة 

وال�شاتان واأكـــرث من ذلك!، قال 

عليـــه ال�شالة وال�شالم: اح�شب 

اأهليهـــا،  اإىل  وجوههـــا، ترجـــع 

ح�شبـــاء،  مـــن  قب�شـــة  فاأخـــذ 

اأو تـــراب فرمـــى لهـــا وجوهها. 

فخرجت ت�شتـــد حتى دخلت كل 

�شـــاة اإىل اأهلهـــا، ثم تقـــدم اإىل 

ال�شـــف، فاأ�شابـــه �شهـــم فقتله، 

ومل ي�شل هلل �شجدة قط! فقال 

ر�شـــول اهلل ] ادخلوه اخلباء، 

فاأدخـــل خبـــاء ر�شـــول اهلل ]، 

حتـــى اإذا فـــرع ر�شـــول اهلل ]  

دخـــل عليه ثم خـــرج فقال: لقد 

ح�شـــن اإ�شـــالم �شاحبكـــم. لقد 

دخلت عليـــه واإن عنده لزوجتني 

(رواه  العـــني.  مـــن احلـــور  لـــه 

احلاكم يف امل�شتدرك). 

دخل الجنة 
ولم يسجد 
سجدة..  هلل 
تجارة  إنهــا 

مع اهلل

فهم الواقع الدعـوي من 
متطلبات دعوة غري امل�سلمني
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�ملحامي منيف �لعجمي

مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف 

بالإ�شالم

طريق �لهدى



�أل ن�صتحق هذ� �لعتاب!

مـــن هوؤلء الدعـــاة الذين يخرج 

كالمهم من القلب فيقع يف القلب 

الدكتـــور والداعيـــة الإ�شالمـــي 

حممد الراوي، �شمعت له ر�شالة 

بهـــا حميـــة وغرية علـــى الدين، 

يقولهـــا ونـــربة البكـــاء تخالـــط 

والدمـــوع حتتب�ـــص يف  كالمـــه، 

عينيـــه، اأردت نقلها اإليكم، لأنها 

تبعث يف امل�شلم روح احلياة نحو 

هذا الدين:

ا�شتـــاأذن املذيع وقـــال له ت�شمح 

يل اأوجه كلمة لالأمة ال�شالمية، 

فقال له تف�شل، فقال: 

»مـــن كـــل قلبـــي اأخاطـــب الأمة 

الإ�شالميـــة اأن تخاطـــب النا�ص 

جميعـــا، اأن تخاطبهـــم مبا اأنزل 

اهلل! تخاطـــب املتجربيـــن مبـــا 

اأنـــزل اهلل! حتـــى ل يظلم الدين 

اأنف�شهـــم  لقـــد ظلمـــوا  معهـــم، 

وظلمـــوا دينهـــم، مـــع اأن هـــذا 

القلـــوب...  اإىل  نفـــاذه  الديـــن 

ومـــن ي�شلـــم هلل ويعتنق الإ�شالم 

يكـــن اأقـــوى اإ�شالًمـــا مـــن اأبناء 

امل�شلمـــني اأنف�شهـــم، واأنـــا اأقول 

هذا ل ل�شيء! اإمنا لأن الإ�شالم 

ل يحتـــاج لتكلـــف، بـــل يحتـــاج 

اإىل ال�شـــدق! هـــل اأ�شتطيـــع اأن 

اأطالـــب امل�شلمـــني واأنـــا يف هذه 

ال�شـــن التي قاربـــت الـ80عاًما، 

وكثـــري من املتجربيـــن قد قارب 

عمرهم هـــذه ال�شن! األ يخافوا 

اأن يُطلبـــوا غـــًدا اإىل احلفـــرة؟ 

ملـــاذا ل نخاطـــب النا�ص بديننا؟ 

ملـــاذا ل نخاطب هـــوؤلء مبا قال 

اهلل تعـــاىل، ون�شكت عن الكالم 

باأهوائنـــا و�شهواتنـــا و�شيا�شاتنا 

الرعناء يف معظم بالدنا؟

اأما يكفينا اأن هذا الكتاب حفظ 

مـــن اأجلنا ومن اأجـــل الإن�شانية 

كلهـــا؟! األ ن�شتحـــق اأن تعاتبنـــا 

الإن�شانيـــة كلهـــا بني يـــدي اهلل 

تعـــاىل علـــى تق�شرينـــا، لأننـــا 

فرطنا يف تبليغ كتابه لهم؟!

كـــل مـــا فعلـــه الر�شـــول ] مع 

موفد قري�ـــص اأن تال القراآن، مل 

يقـــل قلياًل ول كثـــرًيا، اإمنا قال 

اأت�شمع مني؟ قال اأ�شمع، ثم و�شع 

القر�شـــي يده على فمـــه! اأن�شل 

اإىل اأن ديننـــا يتهم ونحن اأحياء؟ 

اأنـــا ل اأقـــول اأبـــًدا اأبـــًدا بكالم 

اأ�شحاب الرعونة، ول اأقول اأبًدا 

بالعنرتيـــة الكاذبة الفارغة التي 

اأراها عند البع�ص، حتى و�شلنا 

اإىل مـــا و�شلنا اإليه.. اأنا اأطالب 

باحلكمة اأن نبلغ ديننا.. بالتاآلف 

اأن نبلغ ديننا.. بالعت�شام بحبل 

اهلل اأن نبلـــغ ديننـــا.. اأن نُـــرى 

فيما بيننا رحماء حتى ل نطلب 

الرحمـــة من غرينـــا.. اأن ينتهي 

من حياتنـــا التجرب.. وقد و�شل 

بنا احلال اإىل اأن كل اإن�شان فينا 

خائف من م�شري معني.

اأنا قلـــت �شابًقا: متى ا�شتعبدمت 

النا�ـــص؟ ملـــاذا ي�شتعبـــد بع�شنا 

نحـــن  مقدراتنـــا  اأيـــن  بع�ًشـــا؟ 

امل�شلمـــني؟ اأين تذهـــب؟ اأين ما 

اآتانا اهلل مـــن نعم؟ هل ن�شيعها 

يف الهوى، اأم لن�شرة دين اهلل؟

اأنـــا اأقول هذا مبنا�شبة ما راأيناه 

مـــن ر�شـــول اهلل ] فيما قال، 

مل يقـــل كلمـــة عـــن ن�شبـــه، مل 

يقـــل كلمة عـــن اأهلـــه اأو قبيلته، 

مل يقـــل اأنا اأنا! بـــل اأ�شمعهم ما 

جاء مـــن عند اهلل، ملاذا ل نفعل 

ذلك؟ ملاذا نتوارى بديننا؟ ونظن 

بذلك اأننـــا نر�شي العدو! العدو 

ي�شلـــم من حيـــث ل ندري نحن! 

العـــدو ي�شلم وكل ورقة من كتاب 

اهلل يف بالدهـــم بيعت لأن فيها 

الإ�شالم.

الإ�شـــالم �شم�ـــص ل تغيـــب، اإن 

بارحـــت روؤو�ص قـــوم اأنارت عند 

اآخرين، الإ�شالم هو دين مو�شى 

وعي�شى وحممد، عليهم ال�شالة 

والأنبيـــاء  والر�شـــل  وال�شـــالم، 

جميًعـــا، فلمـــاذا جنامـــل علـــى 

ح�شاب ديننا املجامالت الفارغة 

ال�شاقطـــة التي جتعلنا نظن اأننا 

نحمـــي اأنف�شنـــا بال�شكـــوت عن 

تبليغ ديننا؟ 

اأرجـــو من اهلل تعـــاىل اأن يوفقنا 

ونفعـــل كما فعل ر�شول اهلل  ] 

يف موطنـــه هـــذا، قـــال لقري�ص 

ا�شمعوا منـــي، فعلينـــا اأن نقول 

للنا�ص ا�شمعوا منا. 

اأود واهلل العظيـــم اأن نرى اأنا�ًشا 

ذوي مكانـــة عظيمـــة اأن يقولوا 

للنا�ص اأ�شلموا لأن مو�شى م�شلم، 

ول اأقول لـــك لأنني ع�شابة، اأنا 

اأخطـــاأت  قـــل يل  اأخطـــاأت  اإن 

مبيـــزان، اأمـــا اأن يذبـــح الن�شاء 

والأطفـــال وكذا وكذا يف كل يوم 

جنـــد قـــرارات لي�ص لهـــا معنى، 

الروؤو�ـــص..  تخ�شـــع  ومفاهيـــم 

حل�شاب من هذا؟ �شنعود جميعا 

اإىل اهلل، واأرجـــو من اهلل تعاىل 

اأن يثبتنا على تقواه«.

اإذا اأردت اأن ت�شمع هذه الكلمات 

ابحــــث عـــن: كلمـــــــــــة الراوي 

لالأمـــــــة الإ�شالمية.. ت�شعر مبا 

قــــراأت!  

اإتباع احلكمــة والتاآلــف 
والعت�سـام بحبل اهلل من 
�سرورات الدعوة اإلى اهلل
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عمـــر الإن�شـــان يف الدنيـــا ق�شـــري.. ولكـــن 

هـــذا العمر قـــد يطول مبا يقدمـــه �شاحبه 

من اأعمـــال خريية، وكثريون مـــن اأبناء هذا 

البلد الطيب الكويت اأفنوا حياتهم يف العمل 

اخلريي، فعـــمَّ هذا اخلري اأنحـــاء املعمورة، 

ومل يخـــُل بلـــد منه، ومل يكن ُقطـــر اإل وكان 

للعمل اخلريي الكويتي اأثٌر فيه، ف�شاًل عما 

بذره الكويتيون داخل بلدهم.. هوؤلء الرجال 

هـــم حم�شنو الكويت، ولذا فاإننا يف كل عدد 

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

التي بذرت اخلري يف كل مكان لنتن�شم عبري 

�شريهـــم العطرة. فت�شبهوا بهم اإن مل تكونوا 

مثلهم.. اإن الت�شبه بالرجال فالح.

عبدالوهـــاب بـــن عبدالعزيـــز بـــن عثمـــان، 

مولود يف منطقة القبلة مبدينة الكويت عام 

1323هــــ املوافق لعـــام 1905م، لُقب ب�شيخ 
النواخـــذة يف الكويت ملا لـــه من جاه و�شيت 

يف هذا املجال.

ينتمـــي النوخـــذة عبدالوهـــاب العثمان اإىل 

عائلة توارثت العمـــل يف البحر اأبا عن جد، 

وهي عائلـــة كويتية عريقة ارتبـــط تاريخها 

بالبحـــر مـــن اأول يـــوم قـــدم فيـــه عميدها 

عبدالعزيـــز بـــن عثمان من جنـــد، وهو من 

النواخـــذة املعروفـــني يف زمانـــه بالكويـــت، 

وتعـــود اأ�شوله اإىل قرية �شديـــر )اجلنوبية( 

يف منطقـــة �شدير يف جنـــد باململكة العربية 

ال�شعودية التي ارحتـــل منها اإىل الكويت يف 

حوايل عام 1274هـ (1857م)، وكان عمره 

حينئذ اثني ع�شر عاًما.

وكعـــادة اأبناء الكويـــت يف ذلك الوقت التحق 

عبدالوهـــاب عبدالعزيـــز العثمـــان بالُكّتاب 

وتعلم فيه القراآن الكرمي واحل�شاب واخلط، 

ثم التحق مبدر�شة املال ها�شم احلنيان، وقد 

كان مـــن اأ�شاتذتـــه و�شيوخه اآنـــذاك ال�شيد 

ها�شـــم وال�شيد �شعـــد بن �شرهـــان وال�شيخ 

يو�شـــف بـــن حمـــود، وعندما بلـــغ ال�شاد�شة 

ع�شـــرة مـــن عمـــره اجتـــه اإىل تعلـــم اأ�شول 

املالحة وقيادة ال�شفن ال�شراعية.

�أوجه �لإح�صان يف حياته

ل �شـــك اأن عمل اأهل البحر جعلهم يطلعون 

علـــى كثري من اآيات اهلل تعـــاىل، املبثوثة يف 

اأر�شـــه و�شمائـــه وبحاره، فريون مـــا ل يراه 

غريهـــم من عجيب �شنع اهلل تعاىل وعظيم 

خلقـــه وتدبـــريه، كمـــا اأن اإح�شا�شهـــم باأنهم 

قد يتعر�شـــون للمخاطر يف اأي حلظة، وقد 

يواجهـــون ال�شعـــاب يف اأي مو�شـــع  ل �شيما 

يف اأوقات العوا�شف  جعلهم قريبني من اهلل 

تعـــاىل، متوكلـــني عليه ينزلون بـــه حاجاتهم 

كـــل حني، رجاء حفظـــه و�شعة رزقه، ولذلك 

كان املقتـــدر منهم يعطي الفقـــري واملحتاج، 

ول يتاأخـــر عـــن بـــذل املعـــروف يف ليـــل اأو 

نهار،عمـــاًل بقول النبـــي ]: »اإذا ماَت ابُن 

اآدَم انقطًع عملُه اإل من ثالٍث �شدقٍة جاريٍة 

اأو علـــٍم ينتفـــُع بـــه اأو ولٍد �شالـــٍح يدعو له« 

رواه م�شلـــم، وهكـــذا كـــان املح�شـــن الكرمي 

املرحـــوم عبدالوهاب العثمان، الذي تعددت 

اأوجـــه الإح�شان يف حياتـــه ف�شملت  عديًدا 

مـــن اأبواب اخلري وخ�شال الرب، فقد حر�ص  

رحمه اهلل  على بناء بيوت اهلل داخل الكويت 

وخارجهـــا، فقام ببناء م�شجـــد عبدالوهاب 

الكويـــت  بجامعـــة  العثمـــان  عبدالعزيـــز 

باخلالديـــة، واإعادة بنـــاء م�شجد عبدالعزيز 

العثمـــان مع عبداللطيـــف �شليمان العثمان، 

وذلـــك بفريج العثمـــان على �شـــارع اخلليج 

العربي، وم�شجد املرحومة بيبي عبدالعزيز 

الر�شيد البدر بامل�شاركة مع زوجته املرحومة 

بيبـــي الر�شيـــد البـــدر، ويقـــع يف منطقـــة 

ال�شباحيـــة مبحافظة الأحمـــدي، وم�شجد 

املرحومـــة مو�شـــي عبداللطيـــف �شليمـــان 

العثمـــان زوجته، يف القطعة الثامنة مبنطقة 

الأندل�ص مبحافظة الفروانيـــة وبناه اأولده، 

اأما خـــارج الكويـــت فقد قام ببنـــاء م�شجد 

التقـــوى يف م�شقط، وم�شجـــد �شيفة ال�شيخ 

بعمـــان، وم�شجـــد �شيخـــة �شـــامل ال�شبيعي 

)والدتـــه( يف ال�شودان، كما عني اأي�شا ببناء 

املدار�ص، واإطعام الطعام، واإقراء القراآن.

وفاتـــــــه

بعـــد حيـــاة حافلة باخلـــري والعطـــاء والرب 

والإح�شـــان، وبعد عمر ناهـــز الثمانني عاًما 

بعامـــني، لقي املح�شـــن عبدالوهاب العثمان 

وجه ربـــه الكرمي يف الرابـــع ع�شر من �شهر 

فربايـــر مـــن عـــام 1408هــــ (1987م)، يف 

اأ�شـــرف بقـــاع الأر�ص واأطهرهـــا، يف مدينة 

ر�شـــول اهلل ]، ودفن بالبقيع بجوار الذين 

اأنعـــم اهلل عليهـــم مـــن ال�شحابـــة والتابعني 

والعلماء العاملني.  

السيد عبدالوهاب
عبدالعزيز العثمان..
شيخ نواخذة الكويت
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رجال من �لكويت





د. �صفي �لدين �أحمد

طبيب عيادة طريق العافية، واأحد رواد التوعية 

ال�شحية وال�شحة الطبيعية بالكويت.

فر�ـــص اهلل �شبحانه وتعـــاىل على امل�شلمني 

�شـــوم �شهـــر رم�شـــان، وبني لنـــا فوائده يف 

القراآن الكرمي {لعلكم تتقون}، وكذلك بني 

لنـــا الر�شول الكرمي عليـــه ال�شالة وال�شالم 

الكثري من فوائده.

وتنق�شـــم فوائـــد ال�شيـــام اإىل فوائد روحية 

تتمثـــل يف تعلم ال�شرب والإح�شان اإىل النا�ص 

والتقـــرب اإىل اهلل والتفرغ للعبادة وغريها، 

وفوائـــد ج�شدية تتمثـــل يف حت�شني ال�شحة 

والهرمونـــات  اله�شـــم  وحت�شـــني  عموًمـــا، 

خ�شو�ًشا.

ومن بـــني ع�شرات الفوائـــد ال�شحية املثبتة 

لل�شيـــام انبهر علماء الطب من وجود فوائد 

غـــري متوقعة، مت اإثباتها طبيًّا بطرق البحث 

الطبي العادية، حيث كان يظن بع�ص العلماء 

اأن ف�شـــل ال�شيـــام يقت�شر على كونه فر�شة 

لتقليـــل الأكـــل واإراحـــة املعـــدة، لكـــن الأمر 

اختلـــف عندمـــا متت درا�شة مـــا يح�شل يف 

ج�شم ال�شائم قبل واأثناء وبعد ال�شيام. 

بـــل اإن بع�ـــص العلمـــاء غري امل�شلمـــني كانوا 

يظنـــون اأن فوائد ال�شيام هي فقط من اأجل 

اأن يتقـــرب العبـــد اإىل اهلل، ومـــن اأجـــل اأن 

يح�ـــص باجلوع من اأجل اإر�شاء اخلالق، دون 

اإدراكهم وجود منفعة عظيمة يف ال�شيام.

وكانـــت هذه الكت�شافـــات �شبًبا لتعمق كثري 

مـــن العلماء يف هـــذا الدين، حتى امل�شلمون 

منهم، فمن الذي علم النبي الأمي طريقة 

طبيـــة لتح�شـــني ال�شحة بـــدون احلاجة 

لأي اأدوية؟ ومن اأهم الفوائد ال�شحية، 

كما يف الدرا�شـــات الطبية التي متت 

على ال�شيام:

يح�شـــن مـــن الـــدورة الدمويـــة ومـــن �شحة 

خاليـــا الدم، وذلـــك يف درا�شة متت من قبل 

فريق من ثالثة اأطباء، تناولت قيا�ص كريات 

الدم احلمراء اأثنـــاء ال�شيام ومقارنتها بغري 

ال�شائم.

يقـــوي من املناعـــة، وذلـــك يف درا�شة طبية 

متت يف الوليات املتحدة الأمريكية، من قبل 

املركز الطبـــي الإ�شالمي للتعليـــم والبحث، 

بولية فلوريدا.

تنظيـــم هرمونـــات  علـــى  فوائـــد  لل�شيـــام 

اجل�شـــم، ومتـــت مناق�شة هـــذه الفوائد من 

قبل الباحثـــني يف املوؤمتر الدويل الإ�شالمي 

حـــول الق�شايـــا الطبيـــة املعا�شـــرة، وكـــان 

النقا�ـــص حتت عنـــوان: »اأثر �شـــوم رم�شان 

على هرمونات الربوج�شتريون والربولكتني 

)هرمون احلليب(«.

لل�شيام اأثر على حت�شني ال�شحة الإجنابية، 

وذلك يف بحث طبي مثبت مت ن�شره يف املجلة 

الطبيـــة لأمرا�ص الذكورة، حتت عنوان:»اأثر 

�شـــوم �شهر رم�شان على القـــدرة الإجنابية 

للرجال«.

لل�شيـــام اأثر على تنظيـــم اأداء اخلاليا التي 

حتتاج اإىل الطاقـــة، ومنها الع�شالت، حيث 

كان يظن البع�ص اأن ال�شيام ل�شاعات طويلة 

ي�شعـــف القـــدرة اجل�شمية، واأثبـــت البحث 

الطبي فوائد ال�شيـــام ل�شاعات طويلة على 

اأداء التمثيـــل الغذائـــي )الأي�ـــص( خلاليـــا 

الع�شالت.

لل�شيام اأثر على �شبط ال�شكر واجلليكوجني 

يف الدم، وذلك يف درا�شة ن�شرت يف الدورية 

العلمية لوظائف الأع�شاء.

يعزز ال�شيام من قدرة اجل�شد على التحمل 

بالن�شبـــة للمجهود الريا�شي، وذلك يف بحث 

طبـــي قـــام بـــه 5 اأطبـــاء، ن�شرتـــه اجلمعية 

الأمريكية لوظائف الأع�شاء.

اإلعجاز 
في أثر الصيام 
على الصحـة

�لإعجاز �لعلمي



لل�شيـــام فوائد للكلـــى وامل�شالك البولية، 

وذلـــك يف درا�شـــة متت عن اأثـــر ال�شيام 

الإ�شالمي على مر�شـــى الكلى وامل�شالك 

البوليـــة، وقيا�ـــص التغريات لديهـــم واأثر 

ال�شيام عليها.

حـــول فوائد ال�شيام الكثرية على اجلهاز 

اله�شمي، متت اإحدى الدرا�شات الطبية 

علـــى ال�شائمني لقيا�ص هـــذا الأثر، وقد 

متت الدرا�شة علـــى حمو�شة املعدة عند 

ال�شائمـــني، ووجـــدت فوائـــد ال�شيام يف 

�شهر رم�شان على اأداء املعدة.

لل�شيام اأثر وا�شح يف حت�شني ال�شتفادة من 

الدهون يف اجل�شم وتنظيم ال�شكر يف الدم، 

والو�شـــول اإىل وزن �شحي، وهـــو ما اأثبتته 

جمموعـــة مـــن الدرا�شات الطبيـــة املتكررة 

ب�شكل موؤكد، حيث يقوم اجل�شم بال�شتفادة 

من الدهون كم�شدر للطاقة مما ي�شاعد يف 

الو�شول اإىل وزن �شحي.

وهناك كثري من الدرا�شات والأبحاث التي 

تدور حول اأثر ال�شيـــام على كولي�شرتول 

الدم، واأثر ال�شيام على مر�شى ال�شكري، 

واأثـــر ال�شيام على مر�شـــى �شغط الدم، 

وغريهـــا، اإل اأننـــا نذكـــر هنـــا اأن �شيام 

املر�شى يتطلب التاأكـــد من طبيب م�شلم 

من اإمكانية ال�شيام اأو عدمها.

ومن الأمور التي در�شها الباحثون باهتمام، 

تاأثـــري ال�شيام على ال�شحـــة اإىل ما بعد 

رم�شـــان، حيث وجدوا اأنه يربمج اجل�شم 

على تقليـــل العتماد علـــى اجلليكوجني 

املخـــزن يف الكبـــد والع�شـــالت، اإذ يقوم 

اجل�شم عادة با�شتخدام اجللوكوز كم�شدر 

للطاقة، ويف حالت اجلوع الق�شري املدة، 

يبداأ اجل�شـــم بعد ا�شتنزاف اجللوكوز يف 

الـــدم با�شتخدام اجلليكوجـــني من الكبد 

والع�شالت.

اأما عند اجلوع الطويل، مثال 10 �شاعات 

واأكـــرث، يبداأ اجل�شـــم با�شتخدام الدهون 

كم�شدر للطاقة، وعند تكرار هذا ال�شيء 

لعـــدة اأيام، يتربمـــج اجل�شم علـــى ذلك، 

والغريـــب يف الأمـــر اأن الأمـــر ل يتنهـــي 

بنهاية �شهر رم�شـــان، بل ي�شتمر اجل�شم 

علـــى هذه الربجمـــة بعد رم�شـــان اأي�شا 

لأنه تعود عليها على مدى عدة اأيام.

وبهـــذا تتحقـــق ع�شـــرات الفوائـــد، منها 

�شبط الـــوزن الزائد، ومنها �شبط �شكر 

الدم، بالإ�شافة اإىل اأثر مل يكن متوقًعا، 

وهو زيادة قدرة اجل�شم على حتمل 

اجلهـــد ال�شديد ب�شبب زيادة قدرة 

اجل�شـــم علـــى مواجهـــة ظروف 

تتطلب جهدا ع�شليا لتعوده على 

ح�شـــن ا�شتغالل م�شادر الطاقة 

والتنويـــع بينها وقـــت ال�شرورة، 

ما بـــني اجللوكوز واجلليكوجني 

والدهون.

التذكـــري  ينبغـــي  النهايـــة  يف 

بـــاأن فوائـــد ال�شيـــام تتطلب 

اجلوانـــب  علـــى  احلر�ـــص 

ال�شحية الأخرى، مثل تاأخري 

ال�شحـــور وتعجيـــل الفطور، 

ويف�شـــل العمل نهارا ولي�ص 

النـــوم، ويف�شـــل النوم ليال 

ويف�شـــل  ال�شهـــر،  ولي�ـــص 

جتنب احللويـــات، وجتنب 

امل�شنعـــة  امل�شروبـــات 

اأو  باملـــاء  وا�شتبدالهـــا 

الطازج،  الطبيعي  الع�شري 

اإىل  الندفـــاع  وجتنـــب 

الأكل بكـــرثة و�شراهة عند 

الإفطار، بل تق�شيم الإفطار 

ملراحل تدريجية. 
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دراسات بريطانية: تزايد اعتناق األطفال لإلسالم 



هـــــــذه جملة مـــــــن �ملقرتحات �لتي 

ت�صاعد على تهيئة �لنف�س و�لبيت 

رم�صان  �صهر  و�مل�صجد ل�صتقبال 

�ملبارك �لذي ن�صاأل �هلل �أن يبلغنا 

وجميع �مل�صلمني �صيامه وقيامه.. 

�إنه على كل �صيء قدير.

�أوًل: �لإن�صـــــان يف نف�صه 

1 - العـــزم علـــى التوبة من جميع 
الذنـــوب واخلطايا يف �شهر التوبة 

واملغفرة والرحمة، فاأبواب اجلنان 

مفتوحـــة، واأبواب اجلحيم مغلقة، 

وال�شياطني مقيـــدة، فمن مل يتْب 

يف رم�شـــان فمتى يتوب؟! ومن مل 

يطلـــب ر�شا اهلل تعاىل فيه فمتى 

يطلبه؟! فعـــن مالك بن احلويرث 

قال: قال النبي ]: اأتاين جربيل 

فقال: يا حممد، من اأدرك رم�شان 

فلم يُغفـــر له، فاأبعده اهلل، فقلت: 

اآمني. رواه ابن حبان.

2 -  اإخال�ـــص العمل هلل عز وجل 
يف هذا ال�شهر املبارك، واحت�شاب 

الأجر مـــن اهلل تعاىل، يف ال�شيام 

والقيـــام، فعن اأبي هريـــرة ر�شي 

اهلل عنه قال: عن النبي ] قال: 

من �شام رم�شان اإمياًنا واحت�شاًبا، 

ُغفر له ما تقـــّدم من ذنبه، وقال: 

من قام رم�شان اإمياًنا واحت�شاًبا، 

ُغفـــر له ما تقـــّدم من ذنبه. متفق 

عليهما.

3 - ا�شت�شعـــار نعمة اهلل �شبحانه 
علينا، بقدوم هذه املوا�شم املباركة 

علينـــا ونحن علـــى قيـــد احلياة، 

�شهـــٌر تفتـــح فيـــه اأبـــواب اجلنـــة 

واخلريات والربكـــات، وتغلق فيه 

اأبواب النـــار والعقوبات، وت�شل�شل 

فيـــه ال�شياطـــني، وقد كـــان النبي 

] يُب�ّشر اأ�شحابه بقدوم رم�شان 

فيقـــول: قد جاءكم �شهُر رم�شان، 

 عليكم 
ُ
�شهـــٌر مبـــارك، َكتـــَب اهلل

�شيامـــه، تُفتح فيـــه اأبواب اجلنة، 

وتُغلـــق فيه اأبـــواُب اجلحيم، وتغلُّ 

فيه فيه ال�شياطني، فيه ليلٌة خرٌي 

من األـــف �شهٍر، مـــْن ُحرم خرَيها 

فقد حرم  قال بع�ص العلماء: هذا 

احلديـــث اأ�شـــٌل يف تهنئـــة النا�ص 

بع�شهـــم بع�ًشـــا ب�شهـــر رم�شـــان 

)لطائف املعارف �ص 279(.

4 -  العلـــم بـــاأن رم�شـــان ميدان 
املناف�شـــة على اخلـــريات الكثرية 

واملغفـــرة  كالرحمـــة  املتنوعـــة، 

واإجابة  واحل�شنـــات،  والدرجـــات 

الدعوات والعتق من النار. 

5 - اإعداد امل�شحف اخلا�ص بك، 
واملكان املنا�شب الهادئ، وحماولة 

التفـــرغ والنقطاع عـــن ال�شواغل 

للتالوة والقراءة والتدبر. 

6 - اختيار كتاب من كتب التف�شري 
كـتف�شـــري  واملي�شـــر،  املخت�شـــر 

التف�شـــري  زبـــدة  اأو  ال�شعـــدي، 

لالأ�شقر، رحمهمـــا اهلل، اأو  اأي�شر 

التفا�شري للجزائري، للرجوع اإليه 

عند الفراغ من قراءة الآيات. 

7 - وممـــا ذكره بع�ـــص اأهل العلم 
لنف�شـــه  الإن�شـــان  يخ�ش�ـــص  اأْن 

تالوتني يف رم�شان، الأوىل تالوةُ 

تدبر، وذلك بقراءة جزء واحد يف 

كل يوم بتدبـــر وتاأمل، ويقف عند 

عجائبـــه واآياتـــه، والثانيـــة تالوة 

اأجر وثواب، وهي التي تكون فيها 

القـــراءة بق�شـــد اخلتمـــة وابتغاء 

الأجر والثواب.

8 - تعويـــد النف�ـــص علـــى الدعاء 
ورفـــع اليدين يف الزمان الفا�شل، 

والوقـــت امل�شتحب، ووقت ال�شيام 

من الأوقات التـــي ي�شتجاب فيها 

الدعـــاء، وكذا اأوقـــات قيام الليل، 

خ�شو�ًشا الثلث الأخري من الليل.

9 - تعويـــد النف�ـــص على اجللو�ص 
ال�شلـــوات،  اأدبـــار  امل�شجـــد  يف 

وخا�شـــة �شالتي الفجر والع�شر، 

لال�شتفادة من الوقت بالقراءة.

10 -  تعويد النف�ص على ال�شدقة 
والبـــذل والعطـــاء، و�شهر رم�شان 

هـــو �شهر اإطعام الطعـــام بتفطري 

ال�شائمـــني، وكان النبي ] اأجود 

مـــا يكون يف رم�شـــان، حتى يكون 

اأجـــود باخلري من الريـــح املر�شلة 

بالغيث. 

11 - احلر�ص على حتفيز النف�ص 
يف رم�شـــان، وم�شاعفـــة العمـــل 

ال�شالح فيـــه، فقد كان النبي ] 

يجتهد يف رم�شـــان، ما ل يجتهد 

يف غـــريه، كمـــا تقـــول اأم املوؤمنني 

عائ�شـــة ر�شـــي اهلل عنها، وهكذا 

حياة ال�شلف وحالهم يف رم�شان، 

من اجلد والجتهاد.

12 - ال�شتمـــاع اإىل املحا�شرات 
والدرو�ـــص يف امل�شاجد واحلر�ص 

الف�شائيـــات  يف  وكـــذا  عليهـــا، 

الكتـــب  وقـــراءة  والأ�شرطـــة، 

واملطويات اخلا�شة بذلك.

13 - تعويد النف�ـــص على القيام، 
وذلك بالزيادة يف الوتر والتهجد. 

ثانًيا: يف �لبيــــــت 

امل�شاحـــف جلميـــع  توفـــري   -  1
اأفـــراد الأ�شـــرة، لت�شجيعهم على 

القراءة والتالوة. 

2 - تخ�شي�ـــص م�شلى يف املنزل، 
ل�شـــالة اأهل البيت فيه، وقراءتهم 

للقـــراآن فيـــه، وهـــو مـــن ال�شـــن 

ال�ستعداد لرم�سان يف.. 
النف�ص والبيت وامل�سجد!
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املهجورة، وقد ثبت عن النبي ] 

ور،  مر ببنـــاء امل�شاجد يف الدُّ
َ
اأنه اأ

واأن تنّظـــف وتُطيب، رواه اأبوداود 

والرتمـــذي، قـــال بع�ـــص العلماء: 

املراد اتخاذ بيت يف الدار لل�شالة 

فيـــه كامل�شجـــد، ي�شلي فيـــه اأهل 

البيت، وقيـــل: املق�شـــود بالدور: 

القبائل والأحياء. 

3 - التحدث مع اأفراد الأ�شرة عن 
رم�شان وف�شلـــه واأحكامه وكيفية 

ال�شتعداد له. 

4 - �شـــراء الأ�شرطـــة واملطويات 
برم�شـــان،  اخلا�شـــة  والكتـــب 

وحماولـــة عمل م�شابقـــات عائلية 

خا�شة برم�شان. 

5 - جتهيـــز املنزل مبا يتطلبه من 
املاأكولت وامل�شروبات الرم�شانية، 

خا�شة الرطـــب والتمر، مع البعد 

عن الإ�شراف املذموم. 

6 - مقاطعة ما تبثه و�شائل الإعالم 
الهابطة يف رم�شـــان، والإعرا�ص 

عن م�شاهدة امل�شل�شالت والأفالم 

ومـــا فيها مـــن ن�شـــاء متربجات، 

ومناظـــر خملة بالآداب ال�شرعية، 

والبعـــد عن متابعة مباريات الكرة 

واللعب، ولعب الورق! 

الأعمـــال  وتوزيـــع  تن�شيـــق   -  7
املنزلية بني اأهل البيت، حتى جتد 

ربة املنـــزل وقًتا للطاعة والعبادة، 

وتنال ن�شيبها من العبادة واخلري 

والأجر. 

الزيـــارات  برامـــج  تن�شيـــق   -  8
وال�شت�شافـــات  العائليــــــــــــــــــــة، 

الرم�شانيـــة مع الأهـــل واجلريان 

والأ�شدقـــاء، لئـــال يذهـــب وقـــت 

رم�شان يف ال�شهر فيما ل ينفع. 

9 - حماولـــة اإعداد رحلة للعمرة، 

فـــاإن العمـــرة يف رم�شـــان تعـــدل 

حجة، اأو حجة مع النبي ]، كما 

�شح يف احلديث.

والأولد  الأهـــل  حـــّث   -  10
والأ�شدقـــاء علـــى العتكـــاف يف 

امل�شجـــد القريب مـــن البيت، فاإن 

العتكاف �شنـــٌة نبويٌة موؤكدة، ملن 

قـــدر عليـــه، ولـــو يوًما واحـــًدا اأو 

ليلة. 

11 - امل�شاركـــة يف اإعـــداد طبـــق 
يومـــي، ولـــو كـــان �شيًئـــا ي�شـــرًيا، 

ليهـــدى كوجبة اإفطـــار لل�شائمني 

يف امل�شجـــد، اأو مـــن يعـــرف مـــن 

املحتاجني. 

12 - عمـــل م�شابقـــة يف حفـــظ 
اأحاديـــث كتاب ال�شيـــام، من كتب 

احلديث، مثل كتاب بلوغ املرام اأو 

كتاب ريا�ص ال�شاحلني. 

ثالثا: يف �مل�صجـــــــد 

1 - اأن يجتهـــد الإمام يف املواظبة 
على جميـــع الفرو�ص يف م�شجده 

طـــوال اأيـــام ال�شهـــر، لإ�شماعهم 

كتاب اهلل تعاىل، وملتابعة الأن�شطة 

املتنوعة فيه. 

2 - اإ�شـــالح واإعـــداد كـــل مرافق 
داخليـــة  اإنـــارة  مـــن  امل�شجـــد، 

وخارجيـــة، و�شيانة لدورات املياه 

وتنظيفهـــا، ومـــا حتتـــاج اإليه من 

املـــاء واملناديل الورقيـــة، والفر�ص 

والبخـــور،  والطيـــب  وال�شجـــاد، 

وفح�ص مكربات ال�شوت... اإلخ. 

3 - حـــث اأهـــل امل�شجد على بذل 
ال�شدقـــات واإطعـــام الطعام، من 

اإفطـــار ال�شائمني وغريه، والتربع 

املختلفـــة،  اخلرييـــة  للم�شاريـــع 

�شـــر الفقـــرية، وكفالة 
ُ
وكفالـــة الأ

اليتيـــم، وبناء امل�شاجـــد، وطباعة 

امل�شاحف، ون�شر الكتب ال�شرعية، 

وحفر الآبـــار وغريها.. فرم�شان 

�شهر اجلود والكرم.

العلمـــاء  بع�ـــص  ا�شت�شافـــة   -  4
والدعـــاة وطلبة العلم يف امل�شجد، 

لإلقـــاء الكلمـــات واملواعـــظ قبل 

رم�شـــان واأثنـــاءه، لتعريف النا�ص 

بدينهم عامـــة، وبف�شائل واأحكام 

�شهرهم خا�شة. 

5 - اختيـــار الإمام كتاًبـــا منا�شًبا 
لأهـــل امل�شجـــد، وقراءتـــه عليهم 

بعـــد اإحدى ال�شلـــوات، فاإن �شهر 

رم�شـــان فر�شة لاللتقـــاء بالنا�ص 

واأهل امل�شجـــد خا�شة، والتحدث 

معهـــم، حيـــث اإن اأغلبهـــم يجل�ص 

بعد �شـــالة الع�شر، فمن املنا�شب 

اإلقاء كلمة توجيهية اأو موعظة، اأو 

بيان حكم �شرعي، اأو التحذير من 

مع�شية اأو منكر حمرم.

6 - اإعـــداد امل�شابقـــات اليوميـــة 
والأ�شبوعيـــة جلماعـــة امل�شجـــد، 

الت�شجيعيـــة  اجلوائـــز  ور�شـــد 

للم�شاركـــني، ت�شجيًعـــا لهـــم على  

حفـــظ القراآن الكرمي، والأحاديث 

النبويـــة ال�شريفـــة، وطلـــب العلم 

ال�شرعي والبحث والدرا�شة. 

8 - تخ�شي�ـــص جلنة مـــن �شباب 
امل�شجد، تقوم باإعداد وجبة اإفطار 

لل�شائمني، والإ�شراف عليها. 

والكتـــب  الر�شائـــل  توزيـــع   -  9
النافعـــة والأ�شرطـــة املفيدة، على 

جماعـــة امل�شجـــد، واأهـــل احلي، 

وو�شـــع الن�شـــخ املجانيـــة للتوزيع 

علـــى  النا�ـــص  وحـــث  بامل�شجـــد، 

قراءتها، وال�شتفادة منها. 

11 - اإعـــداد برامـــج للجاليـــات 
املـــرتددة على امل�شجد، مثل اإقامة 

درو�ـــص وعظيـــة وتعليمية، وتوزيع 

مطويات واأ�شرطة وغريها. 

12 - تخ�شي�ـــص بع�ـــص الليـــايل 
من ال�شهـــر الف�شيل، يجتمع فيها 

الإمام مع جماعة امل�شجد لالإفطار 

اأو ال�شحور، للتوا�شل معهم، فياأتي 

كل واحـــد منهم ب�شـــيٍء من زاده، 

ويجتمعون عليه يف امل�شجد، لأجل 

لفة والّتحاب والتواد بني 
ُ
زيـــادة الأ

اأهل امل�شجد. 

اأْن يختـــم  13 - احلر�ـــص علـــى 
الإمام القـــراآن الكرمي يف �شالته، 

�شـــالة  واحـــدة، يف  ولـــو ختمـــة 

الرتاويـــح والقيـــام، لي�شمـــع اأهل 

امل�شجـــد كتاب اهلل تعـــاىل كاماًل، 

فهو منهاجهم الذي ي�شريون عليه 

يف حياتهم كلها، وكتاب عقيدتهم، 

وفيـــه جميـــع مـــا يحتاجـــون اإىل 

معرفته من اأحكام دينهم ودنياهم 

واأخراهم. 

جلمـــع  برنامـــج  اإعـــداد   -  14
الزكاة وتوزيعها على فقراء احلي 

وغريهم، وكذلك زكاة الفطر.

واإذا كـــان هنـــاك جمعيـــة خريية 

قائمة بذلـــك، فاإنه يتعـــاون معها 

جلمع واإي�شال الزكاة مل�شتحقيها.

لعيـــد  برنامـــج  اإعـــداد   -  15
رم�شان، مثل اجتماع اأهل امل�شجد 

واجلـــريان بعـــد �شـــالة العيد يف 

امل�شجـــد، لتبادل التهنئـــة بالعيد، 

وتقويـــة الروابـــط الأخوية بينهم، 

وتناول بع�ص الطعام اأو احللوى. 

هـــذه بع�ـــص الأعمـــال والأن�شطة 

املقرتحـــة ل�شهـــر رم�شان، وميكن 

اإ�شافة مـــا هو مفيد ونافع للنا�ص 

بح�شب الأحوال والبالد. 
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»ل اإلـــه اإل اهلل حممد ر�شول اهلل«.. تغريدة 

اأطلقهـــا الهولنـــدي اآرنود فـــان دورن، اأعلن 

مبوجبهـــا يف �شهر فرباير املا�شـــي اعتناقه 

لالإ�شـــالم، وقبل �شنوات قليلـــة كان »دورن« 

ع�شـــو املجل�ـــص البلدي عن حـــزب احلرية، 

حزب خـــريت فيلـــدرز املعـــادي لالإ�شالم.. 

»كـــان هذا خطاأ«، يقـــول اآرنود..اأحدث خرب 

اإ�شالمه دويًّا هائاًل داخل هولندا وخارجها.. 

مـــن موؤيد �شابـــق لفيلـــدرز اإىل متحول اإىل 

الإ�شالم!

اأجرى دورن مقابلة �شحفية مع قناة اجلزيرة 

القطرية، لكنه ف�شـــل التزام ال�شمت وعدم 

التكلم مع ال�شحافة الهولندية، اإل لتلفزيون 

»اإ�شـــالم« الهولنـــدي، يقـــول فـــان دورن يف 

املقابلـــة التلفزيونية: لقـــد فوجئت بكل هذا 

الهتمام لعتناقي الإ�شالم، وحل�شن احلظ 

كانت معظـــم ردود الفعل اإيجابيـــة، واأ�شبح 

لـــدي 17 األـــف متابـــع علـــى موقـــع التويرت 

ومعظمهم من الدول العربية.

لكنه تلقى اأي�شـــا الكثري من الردود ال�شلبية 

مـــن هولنـــدا التي ت�شـــود فيها بيئـــة معادية 

ب�شـــدة لالإ�شالم، كما يقول فان دورن: اأدرك 

الآن كـــم هـــو �شعـــب اأن يكون املـــرء م�شلًما 

يف هولنـــدا. هذا اجلو املعـــادي كان ال�شبب 

لرف�شه دعـــوة و�شائل العالم الهولندية له، 

»كنت اأخ�شى مـــن عدم تعاملهم باحرتام مع 

القرار الذي اتخذته«.

�لبد�ية

قبل ب�شع �شنـــوات كان فان دورن ع�شًوا يف 

بلدية لهاي، نيابة عن حزب احلرية، حزب 

خريت فيلدرز، حيث قرر وقتها الن�شمام اإىل 

هذا احلزب، لأنه كان حزبا جديدا ومبتكرا 

وناقدا، ول�شنـــوات طويلة �شارك احلزب يف 

موقفه املعـــادي لالإ�شالم، يقول: �شاركت يف 

�شنع »الإ�شالم فوبيا« التي تعي�شها هولندا، 

فقـــد اعتقـــدت اأن الإ�شالم ديـــن �شيئ، دين 

غري مت�شامح، وي�شعى لل�شيطرة على العامل 

عـــن طريق العنـــف، ويظلم الن�شـــاء، ولكنني 

الآن نـــادم على تفكريي هـــذا.. لقد ارتكبت 

خطاأ بت�شديق مثل هذا الكالم.

مت ف�شـــل فان دورن من حـــزب احلرية ب�شبب 

ارتكابـــه اأخطـــاء يف اإدارة اأمـــوال احلزب، كما 

فقـــد م�شداقيته قبل ذلـــك ب�شبب ا�شتخدامه 

علـــى ح�شابـــه على موقـــع تويرت رمـــز �شليب 

فر�شـــان املعبد، وهـــو الرمز الـــذي ي�شتخدمه 

اأي�شا الرهابي الدمناركي اندري�ص بريفيك.

�لتعرف على �لإ�صالم

بعـــد اأن ُف�شل فان دورن مـــن حزب احلرية 

بـــداأ يف التعمق يف الإ�شالم عن طريق التعلم 

الذاتـــي، مبـــا يف ذلـــك القـــراآن، وبعد ذلك، 

وبناء على ن�شيحـــة اأحد زمالئه يف املجل�ص 

البلدي، ذهـــب اإىل م�شجد ال�شنة يف لهاي 

�شعيـــا وراء اأجوبـــة علـــى اأ�شئلـــة تـــدور يف 

ذهنه. 

دا: 
ع »اإلسالم فوبيا« في هولن

فان دورن.. صان

ب لي 
اإلسالم األنس

عقائديَّا
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حممد ��صعيدة

يقـــول: هنـــاك لقيت ترحيبـــا كبريا، ومع 

الوقـــت اأدركت اأن هذا العتقاد ينا�شبني 

جدا، وفيه اأجد نف�شي.

يف فرباير املا�شي، وبعد عام من الدرا�شة 

املكثفـــة لالإ�شالم، حتول فـــان دورن اإىل 

ال�شالم، ولكنـــه، واحرتاما لوالديه، قرر 

الحتفاظ با�شمه الهولندي وعدم تبديله، 

وهو يتلقى يف الوقـــت الراهن درو�شا يف 

القـــراآن واللغة العربية يف م�شجد ال�شنة، 

»اأنا يف بدايـــة رحلة طويلة، اإذ ل ينتابني 

الوهـــم اأننـــي اأعـــرف الآن كـــل �شيء عن 

ال�شالم«.

م�صاعدة �مل�صلمني

يف امل�شتقبـــل القريـــب يريـــد فـــان دورن 

تكري�ـــص وقته مل�شاعدة ال�شبان امل�شلمني، 

اإذ اإن معدل اجلرمية بني ال�شبان امل�شلمني 

الهولنديـــني مرتفـــع ن�شبيـــا، وال�شبب هو 

ال�شـــالم، وفقا خلريت فيلدرز، لكن فان 

دورن املوؤيـــد ال�شابق لفيلـــدرز ل يوافقه 

الـــراأي ويعتقد ان ال�شبـــب يعود لتجاهل 

هـــوؤلء ال�شبـــان تعاليم ال�شـــالم، ولي�ص 

العك�ص.

كمـــا يعتـــرب ان مـــن واجبـــه الآن اإعـــادة 

هـــوؤلء ال�شبـــان اىل الطريـــق ال�شحيح، 

»هناك الكثري مـــن ال�شبان الذين جنحوا 

بعيدا.. اأريد اأن اأحتدث معهم كي يدركوا 

اأهميـــة ال�شالم، و�شيكون مـــن الرائع اأن 

نتمكن من اإقناعهم بالعودة اإىل املدر�شة، 

والبتعاد عن طريق ال�شوء«.

�إىل مكة

بدعـــوة مـــن اململكـــة العربيـــة ال�شعودية 

ذهب “فان دورن” اإىل مكة لإداء العمرة، 

وقال: »اأرغب يف اأن اأمتكن يف وقت قريب 

من اأداء احلج اأي�شا«. 

يتعامل كثري من النا�ص مع الدين الإ�شالمي على 

اأنه �شاأن خا�ص مع اخلالق، ول عالقة له باحلياة 

الجتماعيـــة للنا�ص وبتنظيمهـــا وبو�شع القوانني 

والنوامي�ـــص التـــي تنظمهـــا وتوؤطـــر العالقة بني 

الأفراد فيما بينهم، وكذا بني الفرد والدولة، ويف 

هـــذا الإطـــار جند اأن الكثري مـــن النا�ص، خا�شة 

الذين لي�ص لهم الإملام الكايف بالدين اأو من الذين 

يتجاهلون ذلك متعمدين لعتبارات فئوية �شيقة 

اأو توجهـــات ليربالية اأو علمانيـــة ممن يعتقدون 

بقولـــة »الديـــن هلل والوطن للجميـــع«، ل يعلمون 

اأن الديـــن الإ�شالمي تناول كل الق�شايا وامل�شاكل 

الجتماعية، وكل مـــا يخ�ص ال�شاأن العام للنا�ص، 

بكل دقة وتف�شيل، لذلك مل يرتك القراآن الكرمي 

�شاردة ول واردة تتعلـــق بحياة النا�ص اإل ونظمها 

وو�شع لها الإطـــار القانوين واملو�شوعي للتعامل 

معهـــا، فنظم ال�شاأن العام للنا�ص باأدق التفا�شيل، 

ومل يـــرتك اأي �شـــيء لل�شدفـــة اأو للتاأويل، لذلك 

كانت ال�شريعـــة الإ�شالمية د�شتوًرا منظًما حلياة 

الب�شـــر، بـــدًءا بعالقة الفرد بربـــه وانتهاء بو�شع 

القوانـــني والت�شريعـــات التي حتكـــم العالقة بني 

الأفـــراد والدولة، وقـــد اأتـــت يف جوهرها وكلها 

متجـــددة ومتحركـــة ومن�شجمـــة مـــع اأي زمـــان 

ومكـــان، ل لب�ـــص فيهـــا ول غمو�ـــص، وكـــل هذه 

الأمور ي�شت�شفها الإن�شان امل�شلم بالدرجة الأوىل 

من القراآن.

 ول ميكـــن لالإن�شـــان اإل اأن يبقـــى منبهـــًرا بهذا 

الديـــن العظيـــم الذي وهبـــه اهلل الب�شرية، قراآنا 

و�شنة نبوية عطرة، حيث يدرك مبا ل يدع جماًل 

لل�شـــك اأن الديـــن الإ�شالمـــي دين دولـــة وحياة، 

لذلك جتدنا، وعلى مـــدار ال�شاعة، ن�شمع ونقراأ 

ون�شاهـــد عن الأعـــداد الكبرية من جميع اأ�شقاع 

العـــامل التـــي ت�شلم وتن�شـــوي حتت رايـــة الدين 

الإ�شالمي، وذلك ملجـــرد تعمقها وغو�شها قلياًل 

يف هذا الدين العظيم. 

الدين 
والحياة

كثيـــر من ال�سباب جنحوا بعيًدا.. 
وواجبنا اإعادتهم اإلى الطريق ال�سحيح



عبد�لر�صيد ر��صد

يف مل�شـــة وطنية واإن�شانية كرمية 

الإعـــالم  اإدارة  مديـــر  اأعـــرب 

الأوقـــاف  وزارة  يف  الدينـــي 

وال�شـــوؤون الإ�شالمية عن عميق 

�شكـــره للقائمـــني علـــى املركـــز 

العلمـــي، وخ�ص بالذكـــر رئي�ص 

جمل�ص الإدارة املهند�ص والع�شو 

املنتـــدب جمبـــل املطـــوع ومدير 

الت�شويق والعالقات العامة نواف 

الردينـــي، وذلـــك علـــى التعاون 

اجلاد والفاعـــل يف كل الق�شايا 

وامل�شاريع التي من �شاأنها تعزيز 

املنظومـــة الدينيـــة والإعالميـــة 

والثقافيـــة وتدفـــع بالوطن نحو 

الرفعة والتقدم.

جاء ذلـــك خالل بيـــان �شحفي 

اأو�شح اأبا اخليـــل من خالله اأن 

ذلك يندرج �شمـــن ا�شرتاتيجية 

تر�شيـــخ  اإىل  الراميـــة  الـــوزارة 

القيـــم واملبـــادئ الإ�شالمية مبا 

يتفق ودورها الإيجابي والثقايف 

نحو كل فئات املجتمع.

وبني اأبا اخليل اأن �شكر القائمني 

علـــى املركـــز العلمـــي ياأتي بعد 

التعاون امل�شرتك بني اجلانبني، 

والذي كان اآخره  عر�ص �شل�شلة 

من الأفـــالم العلميـــة الوثائقية 

بقاعـــة الآي ماك�ص التي تناولت 

العلمـــي  الإعجـــاز  مو�شـــوع 

وحظيـــت باإ�شـــادة  املخت�شـــني 

مثل اأفالم )موري�ص والفرعون- 

من الكـــون ال�شغـــري اإىل الكون 

الكبـــري- اأبواب ال�شماء(، موؤكًدا 

اأن القائمني على املركز كانوا يف 

غاية الرقي والتعاون واحلر�ص 

على تذليل كل العقبات. 

و�شدد اأبا اخليـــل على �شرورة  

كـــل  بـــني  امل�شـــرتك  التعـــاون 

والعمـــل  الدولـــة،  موؤ�ش�شـــات 

علـــى  اإبراز الوجـــه احل�شاري 

للكويـــت، ما مـــن �شاأنـــه تعزيز 

مكانتهـــا ورفعتهـــا بـــني الدول، 

لفتـــا اإىل اأن ذلك ل ينبغي اأن 

يلهينـــا عن ممار�شة دورنا جتاه 

جمتمعنـــا مبا ي�شمـــن �شالمته 

من النواحـــي النف�شيـــة ويحقق 

اأنـــه  واإىل  الأ�شريـــة،  �شعادتـــه 

�شوف يبث خالل الفرتة القادمة 

باملركز العلمـــي �شل�شلة من اأهم 

الفال�شـــات التوعويـــة والأ�شرية 

اإحداهـــا بعنـــوان »حملـــة اأمان« 

وتناق�ص اأبـــرز امل�شاكل املرورية، 

واأخرى بعنـــوان »بنك ال�شعادة«، 

ال�شعـــادة  مقومـــات  وتت�شمـــن 

الأ�شرية، واأثـــر ذلك على الفرد 

واملجتمع، متمنًيا دوام التوا�شل 

بـــني الإعـــالم الدينـــي واملركـــز 

العلمـــي، مبـــا يحقـــق م�شلحـــة 

الوطن ويعلي من �شاأنه.  

بعد �لتعاون �ملثمر بني �ملركز �لعلمي و»�لإعالم �لديني«

أبا الخيل: هدفنا تعزيز التعاون المشترك مع كل 
مؤسسات الدولة

تلبيـــة لرغبـــة اململكـــة املغربيـــة يف التعرف 

علـــى اإ�شـــدارات وزارة الأوقـــاف وال�شوؤون 

الإ�شالمية، ممثلـــة يف اإدارة الإعالم الديني 

اأهـــدت الأخرية جميـــع اإ�شداراتهـــا املرئية 

وامل�شموعـــة للمملكـــة ليتـــم توزيعهـــا علـــى 

املكتبات العامة ودور الفكر والثقافة، وذلك 

بهـــدف التعـــاون امل�شـــرتك وتعزيـــز التبادل 

املعريف والثقايف بني البلدين.

�شـــرح بذلـــك مديـــر اإدارة الإعـــالم الديني 

الإ�شالميـــة  وال�شـــوؤون  الأوقـــاف  بـــوزارة 

وامل�شرف العام على امل�شروع القيمي لتعزيز 

العبادات »نفائ�ص« �شـــالح اأبا اخليل، حيث 

اأو�شـــح يف بيـــان �شحفي اأن ذلـــك يت�شق مع 

ا�شرتاتيجيـــة الوزارة الرامية اإىل بث الوعي 

الدينـــي والثقايف بني اأفـــراد املجتمع ب�شكل 

خا�ـــص واملجتمعـــات العربيـــة والإ�شالميـــة 

ب�شكـــل عـــام، وذلـــك لتجنب الوقـــوع حتت 

تاأثـــري القنـــوات غـــري الهادفـــة التـــي طفت 

على ال�شطـــح يف الآونة الأخرية، ف�شال عن 

حتقيقهـــا ال�شراكة املجتمعيـــة التي حتر�ص 

عليه الوزارة مع كل املوؤ�ش�شات.

واأكـــد اأبا اخليـــل اأن التحديـــات وال�شلبيات 

التي انبثقت عن التقدم العلمي والتكنولوجي 

يف الوقـــت الراهن تفر�ص علـــى املوؤ�ش�شات 

الدينية والإعالمية والرتبوية توحيد القوى، 

وتكثيف اجلهـــود، وتعانق الأيدي، وذلك من 

خالل برامـــج م�شرتكـــة ت�شتطيـــع النهو�ص 

باأبنائنـــا والو�شـــول بهـــم اإىل بـــر الأمان، ل 

�شيمـــا يف هـــذا الع�شـــر الزاخـــر بكثري من 

الأفكار واملعتقدات غري ال�شحيحة. 

كمـــا �شدد اأبا اخليل علـــى �شرورة احل�شور 

الإعالمي الهادف ب�شورة اأو باأخرى، حمذًرا 

مـــن عواقـــب التهـــاون يف مواجهـــة الإعالم 

غـــري الهادف، ومعتـــرًبا اإيـــاه اأق�شر الطرق 

لخـــرتاق عقـــول اأبنائنا وت�شويـــه اأفكارهم، 

ومعرًبـــا عن متنيه اأن تكـــون هناك موؤ�ش�شة 

كربى ترعى قوافل الإعالم القيمي بطريقة 

علميـــة مدرو�شـــة، يتـــم مـــن خاللهـــا و�شع 

اخلطـــط والربامـــج التي تتواكـــب وتتنا�شب 

مـــع الأحداث املوجودة بالقـــدر الذي يوؤهلنا 

للتاأثـــري والفاعليـــة، وت�شحيـــح كـــل مـــا هو 

خاطئ عن الإ�شالم. 

ا منها على دعم �حلياة �لدينية و�لثقافية بني �لبلدين حر�صً

وزارة األوقاف تهدي إصداراتها للمملكة المغربية 

�صالح �أبا �خليل

مدير اإدارة الإعالم الديني يف وزارة الأوقاف
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ظهـــرت يف الآونـــة الأخـــرية �شيحـــات مـــن 

موؤ�ش�شـــات ثقافيـــة غربيـــة و�شرقيـــة تدعو 

ا علـــى الدعوة التي  للحـــوار مع الغـــرب، ردًّ

فجرهـــا �شموئيـــل هنتنغتـــون حـــول �شراع 

احل�شـــارات، فجـــرى عديـــد مـــن اللقاءات 

التـــي تنادي حلوار احل�شـــارات والثقافات، 

اآليـــات  هـــل منتلـــك  هنـــا،  ال�شـــوؤال  لكـــن 

احلـــوار واأ�شاليبـــه وو�شائلـــه واأدواته كالتي 

طورهـــا الغـــرب ب�شكـــل مميز، وجعـــل منها 

مدار�ـــص كالتفاعليـــة والتاأويلية والظواهرية 

والتعبريية والربغماتيـــة والفل�شفية، بحيث 

اأ�شبـــح للحوار تقنيات تك�شـــف عن املخبوء 

الـــذي يكنه كل طرف نتيجة الرتاكم الرتاثي 

واملعريف لديه؟ ونحن اإن كنا لبد من�شوين يف 

هذه احلـــوارات فعلينا اإتقان هذه الأ�شاليب 

يف حواراتنا، م�شتندين اإىل وعي من هويتنا 

وثقافتنا، ويف هذا الكتاب ثالثة بحوث تقدم 

اآراء يف مو�شوع احلوار بروؤية جديدة.

تتحـــدث د.منى اأبوالف�شـــل يف البحث الأول 

عن النظرية الجتماعية املعا�شرة يف اأ�شول 

التنظـــري ودواعـــي البديل، فتقـــدم الأن�شاق 

املعيارية املتقابلة )النموذج الثقايف املتاأرجح، 

والنمـــوذج الثقايف الو�شطـــي ومقولته(، ثم 

ت�شتعر�ص املقدمات الفل�شفية لعلم الجتماع 

املعا�شـــر، واآليات ال�شتيعـــاب والتجاوز يف 

ال�شـــراع الثقـــايف، حيـــث اإن التفاعـــل بـــني 

الثقافـــات قـــد يفيـــد يف القـــراءة النقديـــة 

للـــرتاث الغربي مـــن م�شـــادره، ودور م�شار 

الحتكاك احل�شاري بني ال�شرق والغرب يف 

عمليـــة النه�شة الأوروبية، ثم تختم باإطاللة 

من اأفق الثقافة الو�شطى.

اأمـــا يف البحث الثـــاين فتقـــدم د.اأميمة عبود 

اأ�شلـــوب احلـــوار من حيـــث دوافعـــه واأهدافه 

و�شروطـــه واآلياتـــه واأمناطه، فتعـــرف احلوار 

باأنـــه اأحد الأ�شاليب امل�شتخدمة يف اأي خطاب 

اإن�شـــاين، ويختلـــف عن غـــريه مـــن الأ�شاليب 

الأخـــرى كاملناظرة واجلـــدل والنقد، من حيث 

�شـــرورة اأن يكـــون هنـــاك �شلة بـــني اخلطاب 

واخلطابـــات الأخرى، ثم تقـــدم تعريًفا ملفهوم 

احلـــوار علـــى امل�شتويـــات املختلفـــة، واأنواعه، 

والفـــرق بينـــه وبـــني املناجـــاة، والعالقـــة بني 

مكوناته )ملفوظ، وفهم اأو تف�شري، و�شياق(، ثم 

تو�شح الأ�شاليب املتداخلة مع اأ�شلوب احلوار، 

كالت�شـــال الجتماعي، والنقا�ـــص، واملحادثة، 

واملجادلـــة، واملناظـــرة، وال�شـــرد اأو احلكـــي، 

والتنازع اأو التخا�شم اأو املثاقفة والتوا�شل. 

وتعر�ص الكاتبة لل�شياقات املختلفة لأ�شلوب 

احلوار، حيث تتعر�ص ملفهوم الثقافة ومفهوم 

املوؤ�ش�شـــات، بالإ�شافـــة اإىل عالقـــات القوة 

وال�شياق الجتماعي والتاريخي.

وتختتـــم بحثهـــا بتنـــاول الإطـــار املفاهيمي 

للحـــوار واآليـــات حتليلـــه يف اخلطـــاب يف 

اجتاهاتهـــا اللغوية، ثـــم مو�شوعات احلوار 

واأطرافه ونتائجه، وذلك بالإ�شارة اإىل بع�ص 

النماذج احلوارية.

اأمـــا البحث الثالث للدكتـــور �شليمان اخلطيب 

فيدور حـــول اأمنـــاط انتقال الأفكـــار واآلياتها 

بـــني التفاعـــل وال�شتالب، وهـــي درا�شة حول 

العالقـــة بـــني عامل الغـــرب وعـــامل امل�شلمني، 

حيث ي�شـــري اإىل اأن انتقال الأفكار باعتبار اأن 

الفكـــر هـــو اخلا�شية التي متيـــز الإن�شان عن 

باقـــي املخلوقـــات، وي�شاعد ذلـــك على نهو�ص 

احليـــاة الجتماعية، حمذرا مـــن الأفكار التي 

متت �شياغتها يف دوائـــر �شنع القرار الغربية 

من اأجل الرتويج لها، خا�شة يف منطقة ال�شرق 

الأو�شط، والعامل الإ�شالمي ب�شفة عامة.

وينـــوه الكاتـــب اإىل اأنه ينبغـــي التفرقة بني 

جانبني من احلراك الفكري، وهما التفاعل 

الإيجابـــي الناجز الذي ينطلق يف تعامله مع 

الثقافات الأخرى من خالل مرتكزات ت�شكل 

حقيقـــة الهوية واملرجعيـــة العقدية، والثاين 

هـــو ال�شتالب الفكـــري والن�شهار الثقايف، 

والذي يعني الرتويج لثقافة مغايرة يف اإطار 

مـــن الإح�شا�ـــص بالدونيـــة، يف الوقت الذي 

يغيـــب يف هـــذا املنهج ثقافة الـــذات والفكر 

املعرب عن هوية املتلقي. 

احلوار مع الغرب.. اآلياته.. اأهدافه.. دوافعه�لكتـاب:

منى اأبوالف�شل– اأميمة عبود– �شليمان اخلطيب�ملوؤلف:

2016�شفحة من القطع الو�شطعدد �ل�صفحات:

التحريرعــــر�س:

دار الفكر- مكتبة الأ�شد– 2008م�لنا�صر:

الحوار مع الغرب.. 
آلياته.. أهدافه.. دوافعه
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احتـــل احلـــوار مكانـــة فريدة يف 

الإ�شـــالم، فقد ورد ذكـــر احلوار 

يف القـــراآن الكـــرمي يف اأكـــرث من 

مو�شـــع، قـــال تعـــاىل {... َفَقاَل 

ْكرَثُ 
َ
نَـــا اأ

َ
ِل�َشاِحِبـــِه َوُهـــَو يَُحاِوُرهُ اأ

َعزُّ نََفـــًرا}، كما اأن 
َ
ِمنَك َمـــاًل َواأ

هنـــاك عديـــًدا مـــن احلـــوارات 

القراآنيـــة،  لالآيـــات  املت�شمنـــة 

فهنـــاك احلوار بـــني مو�شى عليه 

ال�شالم وفرعـــون، واحلوار الذي 

كان بني خليل اهلل اإبراهيم- عليه 

ال�شالم- وبني اهلل عز وجل حني 

طلـــب منـــه اأن يريه كيـــف يحيي 

املوتى.

ويف عـــدد �شابـــق تناولنـــا املحور 

الأول، وهـــو الدعوة اإىل الإ�شالم 

احلـــادي  القـــرن  بدايـــة  مـــع 

والع�شريـــن، حيـــث بينـــا حاجـــة 

للتطويـــر،  الإ�شالميـــة  الدعـــوة 

امل�شتجـــدات  مواكبـــة  واأهميـــة 

احلديثـــة وغاية احلوار واأهميته، 

و�شـــوف نتحـــدث يف هـــذا العدد 

عـــن مكانتـــه يف القـــراآن الكرمي 

وال�شنة النبوية، ومناذج منه.

�حلو�ر يف �لقر�آن �لكرمي

ياأخـــذ احلـــوار اأ�شكـــاًل متعـــددة 

يف القراآن الكـــرمي، فهناك حوار 

اهلل �شبحانه وتعاىل مع املالئكة، 

وحـــوار اهلل �شبحانـــه وتعاىل مع 

الر�شـــل والأنبيـــاء عليهم �شلوات 

اهلل و�شالمه، وحوار اهلل �شبحانه 

وتعاىل مع اإبلي�ص عليه لعنة اهلل، 

وحوار اهلل مع الأقوام عن طريق 

الر�شل، وحـــوار اهلل مع الإن�شان 

كاإن�شـــان، وحـــوار الإن�شـــان مـــع 

الإن�شان- حوار اأهل اجلنة والنار- 

وحوار الر�شل مع اأقوامهم، وحوار 

الإن�شان مع املخلوقات الأخرى-

الهدهد والنمـــل- وحوار الأنبياء 

مـــع الطغاة واحلكـــام واجلبابرة، 

وحـــوار الإن�شان مع اجلماد، مثل 

حوار الإن�شان مـــع اأع�شائه التي 

ت�شهد عليه وتنطق يوم القيامة.

القـــراآن  يف  احلـــوار  اأ�شاليـــب 

الكرمي

الأ�شلـــوب الو�شفـــي الت�شويري: 

وهـــو اأ�شلـــوب يعر�ص بـــه القراآن 

الكـــرمي م�شاهد حواريـــة واقعية 

متـــت بالفعـــل ب�شكل حـــي ياأخذ 

بلـــب امل�شتمـــع مثـــل حـــوار اهلل 

تعاىل للمالئكة، وحـــوار الأنبياء 

والر�شل.

اأ�شلوب احلجج والرباهني: وهذا 

الأ�شلـــوب اعتمـــده القـــراآن لريد 

على املنكرين واجلاحدين بالأدلة 

واحلجج النقدية لتفيدهم، ولبيان 

انحراف عقائدهم، ومن ذلك:

 الربهنـــة علـــى وحدانيـــة اهلل: 

اأي اإعطـــاء اأدلـــة قاطعـــة واأ�شئلة 

داح�شة لأوهام اعتقدها املعتقد 

باعتبارهـــا جاءت مـــن امل�شلمني 

َفتَْعبُُدوَن 
َ
قال اهلل تعاىل {َقـــاَل اأ

ِمـــن ُدوِن اهلِل َمـــا َل يَنَفُعُكْم �َشيًْئا 

ُكْم}. َوَل يَ�ُشرُّ

الربهنـــة علـــى البعـــث بالآيـــات 

الكونية: وهو دعوة العقل الب�شري 

اإىل التفكـــري والتدبـــر يف ملكوت 

ال�شموات والأر�ص، ليثبت عظمة 

اخلالـــد وقدرته الطلقـــة، ويثبت 

ملنكـــري البعث اأنهـــم غافلون عن 

ن  مَّ
َ
ذلك حيث قال اهلل تعاىل: {اأ

يَْهِديُكْم يِف ُظلَُمـــاِت الرَْبِّ َوالَْبْحِر 

يَاَح بُ�ْشًرا بنَْيَ يََدْي  َوَمن يُْر�شُل الرِّ

ـــَع اهلل تََعاىَل اهلل  اإلَـــٌه مَّ
َ
َرْحَمتـــِه اأ

ا يُ�ْشِركـــــوَن}.  َعمَّ

اعتمـد القـراآن الكــريـم 
اأ�سلوب احلجج والرباهني 

للـــرد على املنكريــن 
واجلاحديــن

الحوار في 
القرآن 

»5«الكريم
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فن �حلو�ر �لدعوي

د. عــالء حممــد �صعيـــد

رئي�ص الحتاد الإ�شالمي لالأئمة واملر�شدين 

باإ�شبانيا



مصحف المدينة المفسر 
على اآليفون

وهم )�شعد الغامدي– ال�شدي�ص– ماجد فاروق وغريهم(.التـــالوة باأ�شوات جمموعة من م�شاهري قراء العامل الإ�شالمي، بتف�شـــري مي�شـــر لالآيـــات القراآنية، مـــع اإمكانيـــة ال�شتماع اإىل الأكـــرث انت�شـــاًرا، األ وهـــو م�شحـــف املدينة املنـــورة، م�شحوبا جتربـــة واقعية يف قراءة القراآن الكـــرمي، فهو يعر�ص امل�شحف الو�شـــف: تطبيـــق م�شحـــف املدينـــة املف�شر لالآيبـــاد يقدم لك 
يت�شمـــن اإمكانية ا�شتخـــدام العالمات املرجعية من اأجل �شرعة قائمـــة �شفليـــة حتتوي على الوظائـــف الأكـــرث ا�شتخداما، كما ال�شـــور اأو الأجـــزاء عن طريـــق جانبي ال�شا�شـــة، كما يقدم لك يتميـــز التطبيق ب�شهولة ا�شتخدامه، ويتيح النتقال ال�شريع اإىل 

الو�شول اىل مو�شع القراءة لحقا.
املرجعيـــة، اأو امل�شاركة علـــى ال�شبكات الجتماعية كفي�شبوك و اإمكانيـــة النتقـــال ال�شريع برقـــم ال�شفحة اأو زيـــارة العالمات الواجهـــة، وال�شتماع اإىل التـــالوة ودعاء ختم القراآن، كما يوفر وتوفـــر القائمـــة ال�شفليـــة عدة وظائـــف هامة، مثـــل تغيري لغة 

تويرت وجوجل.
لتنق�شم ال�شا�شة تلقائيا بني اآيات القراآن والتف�شري املي�شر.تقراأ من الآيات من ي�شار ال�شا�شة اأو بتغيري و�شع اجلهاز اأفقيا كما يتيح تطبيق م�شحف املدينة املف�شر الطالع على تف�شري ما 

http://goo.gl/wPLWz :الرابط

»يوتيوب« تتيح البث 
المباشر للقنوات فوق 

األلف مشترك
اأعلـــن موقع »يوتيوب« لرفـــع وحتميل وم�شاركة 
مقاطـــع الفيديو عن خدمة جديـــدة تتيح ميزة 
البث املبا�شر جلميع م�شتخدميه ب�شرط اأن يكون 

لديهم 1000 م�شرتك على الأقل لقنواتهم.

وذكـــرت تقارير اإعالمية اأن »هذه اخلدمة تتيح 
و�شع الإعالنات والعتماد على اأكرث من كامريا 
والتحكـــم بعـــدد امل�شاهديـــن وغريهـــا، وميكن 
لأ�شحـــاب القنـــوات تفعيـــل امليـــزة مـــن خالل 

التاأ�شري عليها من �شفحة مزايا احل�شاب«.

تطبيق »ثوري« يتيح للمكفوفين التقاط الصور بهواتفهم

يف الب�شر 
 م�شاكل 

 يعانون من
ني وملـــن

طوير تطبيق ي�شمح للمكفوف
رنيا بت

كاليفو
معـــة 

توراه يف جا
 فريـــق من طالب الدك

قـــام

ما يفعل اأي �شخ�ص �شحيح الب�شر.
دقائهم متاًما ك

�شها على اأ�ش
ذكية وعر

هواتفهم ال
�شور من خالل 

التقاط ال

هها لـ 54 �شخ�ًشا ترتاوح اأعمارهم بني 18 و 
�شئلة متنوعة مت توجي

ير التطبيق من خالل بحث ت�شمن اأ
ام الباحثون بتطو

وق

�شوؤالهم حول اأ�شعب 
فاوتة يف النظر، حيث مت 

 م�شاكل مت
 يعانون من

كفوفون ب�شكل كامل، ومنهم من
ا، منهم من هم م

78 عاًم

ت التطبيق املطلوب.
جاباتهم يف حتديد موا�شفا

تفادة من اإ
شور، ومت ال�ش

 التقاط ال�
حماولتهم

ما يواجههم عند 
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�لدعوة �للكرتونية



ك�شفـــت درا�شة علميـــة اأجراها فريق مـــن املتخ�ش�شني تأثير مباشر على اإلنسان12 نوًعا من التكنولوجيا لها 

الأمريكيـــني حـــول التكنولوجيا احلديثـــة ومدى تاأثريها 

علـــى املواطنـــني والقت�شـــاد يف العـــامل اأن 12 نوًعا من 

التكنولوجيا من بني مائة لها تاأثري مبا�شر على الإن�شان، 

و�شوف ت�شاعـــد على اإنتاجية اأعلـــى، وتكلفة اأقل وتفتح 

اأ�شواقا جديدة.
واأو�شحـــت الدرا�شة اأن اأول هذه الأنواع من التكنولوجيا 

هـــو الإنرتنت، واملوبايـــل الذى ي�شتخدمـــه حوايل 5.3 
مليارات �شخ�ص يف حياتهم ال�شخ�شية واملهنية.

احذر.. برامج تتجسس عليك من كاميرا حاسوبك

يل لتاليف عمليات 
ا�شـــب الآ

 مل�شتخدمي احل
�شعة

ية وا
ملة حتذير

ـــو« ح
ت »اإيك

عة الإنرتن
�شنا

نية ل
طـــة الأملا

الراب
طلقـــت 

اأ

حلا�شوب.
ق كامريات ا

طري
جت�ش�ص خطري عن 

 برنامج 
�شنها

شعة ي
ز وا�

ابتزا

 ثغرات 
ين »ملوث« عن طريق

قع اإلكرتو
 ال�شخ�شي عرب مو

يوتر
ىل الكمب

يت�شلل اإ
ريو�ص 

ا الف
طة اإيكو اأن هذ

ت راب
واأو�شح

فية مثل فال�ص. 
طبيقات الإ�شا

ص الت
اأو بع�

 برنامج ت�شفح الإنرتنت 
شواء يف

ر، �
مبيوت

از الك
منية يف جه

اأ

مل�شتخدم 
 اأنه ل يجب على ا

�شه اإىل
ت نف

 الوق
 م�شرية يف

�شور،
ذه ال

دم به
مل�شتخ

زاز ا
 بابت

ج�ش�ص
ج الت

 برنام
يقوم

عليه 
بناء 

و

فور، 
ريو�ص على ال

ا الف
جراءات ملكافحة هذ

خاذ اإ
ر بات

 يباد
ليه اأن

ج، واإمنا ع
ية من الربام

 النوع
بالقلق حيال هذه

شعر 
ن ي�

اأ

ريو�ص.
ة الف

و« ملكافح
ن بر

م برامج مثل »هيتما
ـا�شتخدا

ك

جافا 
ت وفال�ص و

ث برامج ت�شفح الإنرتن
رورة حتدي

رباء ب�ش
ل، ين�شح اخل

�شتقب
يف امل

 امل�شكالت 
ية من

 النوع
ولتجنب هذه

ذية.
ج املوؤ

ت والربام
ريو�شا

ة الف
م برامج مكافح

 ا�شتخدا
افة اإىل

ع، بالإ�ش
مل�شتطا

در ا
تر ق

مبيو
�شغيل الك

ظام ت
ون

نسخة جديدة من تطبيق 

»هاشتاق العرب« لهواتف 

»آيفون«

 Competitive �شيـــة 
التناف

قنيـــة 
الت ركـــة 

�ش اأطلقـــت 

طوير حلول �شبكات 
Technology املتخ�ش�شة يف جمال ت

ذكية 
للهواتف ال

طبيقـــات 
ناء الت

التوا�شـــل الجتماعـــي وب

 العـــرب« على هواتف 
ها�شتاق

ديثًـــا جديًدا لتطبيـــق »
حت

»اآيفون« .

تابعة اآخر الأحداث على 
ق العرب« خدمة مل

ها�شتا
يُذكر اأن »

دونه م�شتخدمو 
لبقاء على اإطالق مـــا ي

رت«، وا
ع »توي

موقـــ

 ال�شبكة 
داولة على

ت املت
رث املو�شوعـــا

، ولعر�ص اأك
ملوقـــع

ا

 »اإيه 
 موقع

 العربي، بح�شب
يف العامل

ة »تويرت« 
الجتماعيـــ

نيوز«.
اآي تي 

ها�شتاق« 
شـــوم »

م الو�
خر واأهـــ

ق بعر�ـــص اآ
وم التطبيـــ

ويقـــ

ع الفيديو.
�شور ومقاط

ت وال
التغريدا

و

59 )125( ــ يوليو 2013 ــ �شعبان 1434



اإن مفهـــوم احلقيقـــة مفهـــوم 

معيـــاري يعتمـــد كثـــرًيا على 

الزاويـــة التي تنظر منها اإليه، 

فقـــد يكون مـــا تعتربه حقيقة 

مطلقة مقد�شـــة اأزلية، يقيمه 

الآخرون على اأنه وهم تقاليد 

بالية ورجعيًة فكرية. ومفهوم 

احلقيقـــة يف الفل�شفـــة يعترب 

الكـــربى،  الإ�شكاليـــات  مـــن 

كونه يتعلق باملواقف املختلفة 

وبالقيم العليا كاحلق واخلري 

واجلمـــال والعدالـــة، وعليـــه 

فهـــو مفهوم هالمـــي ل ميكن 

ا لك قد  �شبطه، فما تراه حقًّ

يراه الآخرون �شلًبا وا�شتغالًل، 

وما تراه جماًل حقيقيًّا قد يراه 

غريك كعن�شر مثري للرغبات 

وملٍه عـــن الطاعات، وما تراه 

عدًل يراه الطرف الآخر مياًل 

يف امليـــزان، وبالن�شبـــة للعلوم 

النف�شيـــة والجتماعية يتجلى 

مفهـــوم احلقيقـــة يف دللتـــه 

ال�شائعة والتي غالًبا ما ت�شتند 

علـــى معيـــار اأ�شا�شـــي وهـــو 

معيـــار الواقعية، وهكذا يكون 

احلقيقي هو الوجـــود القابل 

لـــالإدراك احل�شي املبا�شر، اأو 

القابل للتحقق الواقعي، ولكن 

كل تلك الجتهادات يف تعريف 

للجانـــب  تفتقـــر  احلقيقـــة 

الروحي غري الدنيوي، فكيف 

بنـــا اأن من�شك بدرجة الإميان 

بـــاهلل؟ وكيـــف بنـــا اأن نقيـــم 

ال�شعـــي لطاعته ببيـــع الدنيا 

وعاملنـــا احل�شي اأجمع لغر�ص 

حمدد و�شاٍم، وهو عامل غيبي 

اأجمـــل؟ كيـــف نح�شـــب ثواب 

الآخرة مبقايي�شنـــا الدنيوية؟ 

هـــذا بالن�شبـــة ملـــن اأنعم اهلل 

عليـــه بنعمة ال�شـــالم وتربى 

يف اأ�شـــرة وجمتمـــع اإ�شالمي، 

فما بـــال من اهتـــدى جديًدا 

لطريق ال�شداد، طريق العودة 

اإىل اهلل! كيف ي�شعر املهتدون 

اجلدد بعد اأن و�شعوا اأرجلهم 

على ذاك اخلط الفا�شل بني 

اجلنـــة والنـــار؟ مـــاذا يحتاج 

منا هذا املهتـــدي لكي يدرك 

الإ�شـــالم ومبادئـــه؟  حقيقـــة 

كيـــف ميكنـــه ا�شتثمـــار تلـــك 

املبـــادئ يف حياتـــه الدنيوية؟ 

الثبـــات علـــى  كيـــف ميكنـــه 

هـــذا الطريق ورف�ـــص جميع 

احلقائـــق ال�شابقة التي تربى 

عليها قبـــل اإميانـــه واعتناقه 

الإ�شالم؟

لقد قراأت للعديد من زمالئي 

الُكتـــاب يف جملـــة الب�شـــرى 

عن اأثـــر فن املعاملـــة الطيبة 

امل�شلمـــني   غـــري  جـــذب  يف 

قلوبهـــم  وك�شـــب  لالإ�شـــالم 

وحتفيزهـــم علـــى البحث عن 

لـــدى  وخ�شو�ًشـــا  حقيقتـــه، 

اأ�شحـــاب امل�شاعـــر الأ�شيلـــة 

والفكر النري والقلب ال�شايف، 

فـــاإدراك احلقيقة هـــو مفتاح 

ولكـــن  لالإ�شـــالم،  الهدايـــة 

وبح�شـــب النف�ـــص الب�شريـــة، 

فعندمـــا يبداأ غـــري امل�شلم يف 

البحـــث عن حقيقـــة الإ�شالم 

فاإنـــه مير يف العـــادة مبراحل 

عديـــدة بدايتهـــا ال�شراع بني 

مـــا �ُشقي به مـــن تعاليم دينه 

ال�شابـــق وبني ما يتعرف عليه 

من تعاليم جديدة، اأما املرحلة 

الثانيـــة فهي مرحلـــة مقاومة 

اجلديد من احلقائق، فالنف�ص 

لل�شـــك  امليالـــة  الب�شريـــة- 

واحلذر- ترتك املتعرف على 

الإ�شـــالم يف مد وجـــزر، فهو 

تارة مقتنع بحقيقته اجلديدة، 

وتـــارًة اآخرى منجذب لركائزه 

واإرثه الديني القدمي.

اإن اأ�شـــد مـــا يحتاجه املهتدي 

يف بداية اإ�شالمـــه هو التقبل 

والحت�شـــان والأخـــوة، فتلك 

احلقيقـــة الوحيـــدة التـــي قد 

تزيـــد مـــن اطمئنانه لرتك ما 

عهده وال�شعي لال�شتزادة من 

احلقائق اجلديدة التي يحتاج 

اإليهـــا ب�شـــدة يف مللمـــة نف�شه 

وا�شتعادة توازنه الروحي. 

إدراك 
الحقيقة 
مفتاح 
الهداية

اأ�سد ما يحتاجه 
املهتدي اجلديد التقبل 
والحت�سان والأخوة

�إ�صر�قات نف�صية

د. عائ�صة عبد�لعزيز �ل�صيخ

• اأ�شتــاذ م�شارك للعلوم النف�شية والجتماعية
بجامعة نيويورك فرع مملكة البحرين

• دكتوراه يف علم الإن�شان الطبي والجتماعي 



أسلم في آخر يوم من رمضان
�ل�صـــــــوؤ�ل: �أحدهم �أ�صلم يف �آخر يوم مـــــــن رم�صان، فهل 

عليه زكاة �لفطر؟  

اجلـــواب: نعم، يلزمه اأن يقوم ب�شدقة الفطر، لأنه من امل�شلمني، 

ويف حديـــث ابن عمر ر�شي اهلل عنهما اأن النبي ] فر�ص زكاة 

الفطر �شاًعا من متر اأو �شعري على الذكر والأنثى واحلر والعبد 

وال�شغري والكبري من امل�شلمني. ف�شيلة ال�شيخ ابن عثيمني رحمه 

اهلل، الإجابات على اأ�شئلة اجلاليات )8/1، 9(. 

أفطرت خوًفا من أهلها
� وخ�صيت علـــــــى نف�صها من �أهلها  �ل�صـــــــوؤ�ل: �أ�صلمت �صرًّ

فاأفطـــــــرت يوًمـــــــا من رم�صـــــــان، فهل عليهـــــــا ق�صاء هذ� 

�ليوم؟ 

اجلـــواب :ن�شاأل اهلل تعـــاىل اأن يُعظم لك الأجر واأن ي�ُشبغ عليك 

نعمـــه ظاهرة وباطنه، واأن يرزقـــك العلم النافع والعمل ال�شالح، 

وهنيئـــا لك ما اأنعم اهلل به عليـــك من نعمة الإ�شالم، وهنيئا لك 

ذلـــك احلب لالإ�شالم والقيام ب�شعائره على وجهها الذي �شرعها 

اهلل عليه.

ومـــا دمت تخ�شني عواقـــب وخيمة جراء اإظهـــار اإ�شالمك، فاإنه 

ل يجـــب عليك اإعالنه واإظهاره اأمـــام والديك، ويقبل اهلل تعاىل 

اإ�شـــالم العبد حتى لو مل يظهـــره يف العلن عند العجز عن ذلك، 

مـــا دام اأنه قد دخـــل فيه بال�شهادتني، ويجب عليـــه اأن ياأتي من 

�شعائـــره ما ي�شتطيعه بعد ذلك، من غري اأن ي�شبب لنف�شه الفتنة 

التـــي قد متنعه من ال�شتمرار على هـــذا الدين، وهذا موؤمن اآل 

فرعـــون قـــد ذكر اهلل تعاىل اأنـــه كان يُخفي اإميانـــه عن فرعون 

وملئه، وبع�ص ال�شحابة اأ�شلم يف اأول الأمر زمن �شعف امل�شلمني 

يف مكة فرغب منهم النبي ] اأن يخفوا اإ�شالمهم خ�شية الفتنة 

عليهـــم، ومن هوؤلء ال�شحابي اجلليـــل اأبوذر الغفاري ر�شي اهلل 

عنه، حيث قال له ]: ياَ اأبَاَ ذَر اكتُْم هَذاَ اْلأَمْر واَرْجِع اإىِلَ بلََدِك 

َقبِْل، رواه البخاري )3328(.
َ
فاإَِذاَ بلََغَك ظُهُورنُاَ فاأ

وحيـــث وقع منـــك الإفطار يف ذلـــك اليوم ب�شبب مـــا ذكرته من 

وجود والديك، وخ�شية من العواقب الوخيمة على عدم الإفطار، 

فاإنـــك بذلك تكونني معـــذورة يف اإفطارك، ويجـــب عليك ق�شاء 

ذلك اليوم، متى متكنت من ذلك، واأمنت من عدم ح�شول ال�شرر 

عليك، ول يلزمك كفارة.

أسلم في نهار رمضان
�ل�صوؤ�ل: �إذ� �أ�صلم غـــــــري �مل�صلم يف نهار رم�صان فهل يلزمه 

�إم�صاك باقي �ليوم �لذي �أ�صلم فيه؟ 

اجلـــواب: نعـــم، يلزمه اأن مي�شك بقيـــة اليوم الذي اأ�شلـــم فيه، لأنه 

�شار الآن من اأهل الوجوب فلزمه، وهذا بخالف ارتفاع املانع، فاإنه 

اإذا ارتفـــع املانـــع مل يلـــزم اإم�شاك بقيـــة اليوم، مثـــل اأن تطهر املراأة 

مـــن حي�شها يف اأثناء النهار، فاإنـــه ل يلزمها اأن مت�شك بقية النهار، 

وكذلـــك لو برئ املري�ـــص املفطر من مر�شه يف اأثنـــاء النهار فاإنه ل 

يلزمـــه الإم�شـــاك، لأن هذا اليوم قد اأبيح له فطره مع كونه من اأهل 

اللتـــزام- اأي م�شلًمـــا- بخالف الذي طراأ اإ�شالمـــه يف اأثناء النهار، 

فاإنه يلزمه الإم�شاك، ول يلزمه الق�شاء، اأما اأولئك، اأعني احلائ�ص 

واملري�ـــص فاإنه ل يلزمهما الإم�شـــاك، لكن يلزمهما الق�شاء. ف�شيلة 

ال�شيـــخ ابـــن عثيمني رحمـــه اهلل. الإجابـــات على اأ�شئلـــة اجلاليات 
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يف هذ� �لباب ُنقدم جملة من �لفتاوى �ل�صادرة عن كبار ُعلماء 

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

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

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

امل�شدر: موقع الإ�شالم �شوؤال وجواب



المذهب الوضعي
مذهب فل�شفي ملحد، يركز املعرفة اليقينية يف الظواهر التجريبية، 

وينكر وجود معرفة مطلقة، ويقول اإن التقدم بداأ يف العلوم الطبيعية 

وبداأ ينتقل للعلوم الجتماعية واإن العقل الب�شري يتقدم من املرحلة 

الالهوتيـــة الدينية اإيل املرحلـــة امليتافيزيقية لكي ي�شل يف النهاية 

اإيل املرحلة الو�شعية التي هي قمة التخلي عن كل العقائد الدينية، 

وبذا تت�شح خماطر هذا املذهب على كل م�شلم.

الحداثــة
مذهـــب فكري اأدبي علماين، بني على اأفـــكار وعقائد غربية خال�شة 

مثـــل املارك�شية والوجودية والفرويدية والداروينية، واأفاد من املذاهب 

الفل�شفية والأدبية التي �شبقته مثل ال�شريالية والرمزية وغريها.

وتهـــدف احلداثـــة اإىل اإلغـــاء م�شـــادر الدين، وما �شـــدر عنها من 

عقيـــدة و�شريعة، وحتطيم كل القيم الدينية والأخالقية والإن�شانية 

بحجـــة اأنها قدمية وموروثة لتبنـــي احلياة على الإباحية والفو�شى 

والغمو�ص، وعدم املنطق، والغرائز احليوانية، وذلك با�شم احلرية، 

والنفـــاذ اإىل اأعمـــاق احليـــاة، واحلداثة خال�شـــة مذاهب خطرية 

ملحدة، ظهرت يف اأوروبا كامل�شتقبلية والوجودية وال�شريالية، وهي 

مـــن هـــذه الناحية �شـــر، لأنها اإمـــالءات الالوعـــي يف غيبة الوعي 

والعقل، وهـــي �شبيانية امل�شمون وعبثيـــة يف �شكلها الفني، ومتثل 

نزعة ال�شر والف�شاد يف عداء م�شتمر للما�شي والقدمي، وهي اإفراز 

طبيعي لعزل الدين عن الدولة يف املجتمع الأوروبي ولظهور ال�شك 

والقلـــق يف حيـــاة النا�ص ممـــا جعل للمخدرات واجلن�ـــص تاأثريهما 

الكبري.

االحتفاالت الدينية والطقوس الطاوية

• هنـــاك طق�ص �شيو  Chioo وهـــو اأقدم الطقو�ص، اإذ هو جتديد 
لعالقة اجلماعة بالآلهة، ول يزال هذا الطق�ص موجوًدا يف تايوان 

اإىل اليوم.

• هناك طقو�ص لتن�شيب الكهنة، واأخرى عند ميالد الآلهة.

• بع�ـــص الكهنـــة ميار�شـــون طقو�ًشـــا معينـــة يف منا�شبـــات الدفن 
والزواج والولدة.

• من طقو�شهـــم معاجلة املري�ص باإدخاله اإىل غرفة هادئة يق�شي 
فيهـــا بع�ص الوقـــت متاأماًل من�شغاًل بذنوبه، كمـــا يقوم بع�شهم 

با�شتعمـــال الو�شطاء الذين ي�شرتخون يف �شبات ويزعمون اأنهم 

يقومون بنقل اآراء الآلهة اأو الأموات اأو الأقارب.

• حـــرق البخـــور مو�شوع اأ�شا�شي لـــكل عبادة طاويـــة، ف�شاًل عن 
ا�شتعمـــال اخلناجر واملاء امل�شحور واملو�شيقى، والأقنعة والكتب 

املقد�شة.

األفكار والمعتقدات في األرثوذكسية

توؤمن الكني�شة الأرثوذك�شية باإله واحد مثلث الأقانيم: الأب، البن، 

الـــروح القد�ص، كمـــا توؤمن بربوبية واألوهية الـــرب وامل�شيح يف اآن 

واحـــد على اأنهما من جوهـــر واحد وم�شيئة واحـــدة، ومت�شاويان 

يف الأزلية، لكن كني�شـــة اأور�شليم الأرثوذك�شية اليونانية توؤمن باأن 

امل�شيـــح لـــه طبيعتان وم�شيئتـــان موافقًة ملجمـــع كليدونية 451م، 

د الإلـــه يف ال�شيد امل�شيح  ويعتقـــد الأرثوذك�ـــص اأن الإميـــان بتج�شُّ

مـــن اأجـــل خال�ص الب�شرية من اإثم خطيئـــة اآدم، وذريته من بعده، 

فيعتقـــدون اأنه ُولـــد من مرمي و�شلب ومات فـــداًء خلطاياهم، ثم 

قـــام بعد ثالثة اأيـــام ليجل�ص على ميني الـــرب ليحا�شب اخلالئق 

يوم احل�شـــر، واأن ال�شيدة مرمي العذراء والدة الإله، ولذا يوجبون 

تقدي�شهـــا كمـــا يقد�شون القدي�شـــني، والأيقونات غـــري املج�شمة، 

وذخائر القدي�شني، ويقد�شون ال�شليب، ويتخذونه رمًزا و�شعاًرا.

كمـــا توؤمـــن بن�شو�ـــص الكتاب املقد�ص ومبـــا يت�شمنه مـــن اأ�شفار 

التـــوراة واأ�شفار الأنبيـــاء، بالإ�شافة اإىل باقـــي الأ�شفار الأخرى، 

ولكنهـــا ت�شتخـــدم يف الطقو�ـــص الكن�شية النمـــوذج الربوت�شتانتي 

الـــذي ي�شتمل علـــى الأ�شفار اخلم�شة فقط، كمـــا توؤمن بن�شو�ص 

العهـــد اجلديد ور�شائل الر�شل على ما اأقر يف جممع نيقية الأول 

)325م(. 
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�إعد�د: �لتحرير

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

�لثقافـــــــات �ملتعددة و�لعقائـــــــد �ملتباينة �لتي 

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

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

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

تقدم »�لب�صرى« �إىل قر�ئها هذ� �لباب.





اعالن النور



يف اأيـــام الغو�ـــص قبـــل النفـــط، 

كان حلول �شهر رم�شان املبارك 

يف ف�شل ال�شيـــف �شبًبا لتوقف 

الغو�ص حتـــى يتمكن النا�ص من 

�شيـــام ال�شهـــر الف�شيل، ثم بعد 

انتهائه يعودون اإىل الغو�ص فيما 

تبقى من ف�شل ال�شيف، مل يقل 

اأحد يف تلك الأيام »ملاذا ل نفطر 

ونتابع طلب الـــرزق، ون�شوم يف 

ال�شتـــاء؟«، بـــل كانـــوا على �شدة 

موؤنـــة الـــرزق يتربعـــون لدولـــة 

بحجم الإمرباطوريـــة العثمانية 

عندما �شمعوا بحريق ا�شطنبول 

عـــام 1901، ويرتاحمـــون فيما 

بينهـــم، يقـــول يل اأحدهم »اأذكر 

خالـــك �شاهني الغـــامن يحطون 

له الغـــداء بالديوانيـــة، وينادينا 

نتغدى وياه، مثل عياله«.

مذكراتـــه  يف  ديك�شـــون  يذكـــر 

»تعجبت من عائلة بدوية فقرية 

زرتهـــا، كانت تقيـــم وراء ال�شور 

مبا�شـــرة ول متلـــك �شيًئـــا، ومع 

ذلـــك اآوت رجـــاًل م�شنًّـــا كفيف 

الب�شر يف جانب من بيت ال�شعر، 

يـــاأكل معهـــم وينـــام يف ك�شـــرة 

البيـــت، ربطوا له حبـــاًل ممتًدا 

يف ال�شحـــراء، يهتدي به بعد اأن 

يعود من ق�شاء حاجته«.

هذا الرتاحم كان ذخرية جمتمع 

اأ�شيب يف مقتـــل اقت�شادي بعد 

اكت�شـــاف اللوؤلـــوؤ ال�شناعي، مل 

يعـــرف النا�ـــص كيـــف �شيكـــون 

�شكل احلياة بغري جتـــارة اللوؤلوؤ 

التـــي مثلت �شلـــب اقت�شاد هذا 

دول  �شائـــر  ومثلـــه  املجتمـــع، 

اخلليـــج، ولكن حقيقـــة »�شنائع 

املعروف تقـــي م�شـــارع ال�شوء« 

فعلـــت فعلهـــا فتفجـــر النفـــط 

الغزير من حتت الرمال وفا�شت 

اخلـــريات علـــى النا�ـــص، واليوم 

لبد من ا�شتيعـــاب هذا الدر�ص 

جيًدا بعد اأن تعلق اقت�شادنا بهذا 

املـــورد الوحيد الذي يختلف عن 

اللوؤلوؤ، فهو لن ينق�شي فجاأة، بل 

نعرف جيًدا اأنـــه نا�شب، ونحن 

ل نكـــرتث لهذه احلقيقـــة واإننا 

يف �شكرة من اأمرنا، ومل يبق لنا 

اإل التعلـــق باحلقيقـــة العظيمة 

»�شنائـــع املعروف« بعد اأن بحت 

الأ�شـــوات من التحذيـــر، ولكن 

ال�شكرة جتتاح الهيئات احلكومية 

والنيابية ب�شكل وبائي. 

لي�شـــت  املعـــروف«  »�شنائـــع 

مـــن  لبـــد  الوحيـــد،  الإجـــراء 

موا�شلة التحريك ورفع ال�شوت 

بالتحذيـــر اأكـــرث فاأكـــرث، ورمبا 

نفعت »�شنائـــع املعروف« يف اأن 

يجد ذلك ال�شوت اأذًنا �شاغية، 

بالإعـــداد  الكارثـــة  فنتـــدارك 

والتخطيـــط علـــى طريقـــة نبي 

اهلل يو�شف عليـــه ال�شالم، رمبا 

نفعت »�شنائع املعروف« يف بروز 

طاقـــات قيادية خـــرية، وعقول 

نـــرية، قويـــة، �شادقـــة، نظيفة، 

تاأتـــي ا�شتجابـــة لدعـــاء عجائز 

ركـــع »اللهم ول اأمورنـــا خيارنا، 

ول تـــول اأمورنـــا �شرارنا«، اللهم 

اآمني.. وكل عام واأنتم بخري.

كلمـــة اأخرية: قـــال: �شكوت اإىل 

الطبيـــب يف رم�شان املا�شي من 

رجفة حتت العني.

مـــع  تـــاأكل  متـــرة  �شاألني:كـــم 

الإفطار؟ 

قلت: عجيب، مـــا العالقة؟ ومع 

ذلـــك فاأنـــا ل اأح�شـــي العـــدد، 

ع�شـــًرا.. ع�شرين، مـــن الرطب 

اللذيذ.

قـــال: خطـــاأ، اأنـــت متوقف عن 

الطعام طـــوال النهار ثم ت�شغط 

علـــى البنكريا�ـــص بكميـــة كبرية 

دفعة واحدة، فيعمل بكل طاقاته 

اىل حد الإرهاق، فيطلق جهازك 

الع�شبـــي موؤ�شـــر تنبيه لك عرب 

تلك الرجفة.

قال: ماذا اأفعل؟ 

قـــال: كل عنـــد الإفطـــار ثالث 

متـــرات، اأو رطبـــات، وبعد فرتة 

كل اأخرى، والأمر اأوجب ملري�ص 

ال�شكر. 

عودة 
المسافرين 

لرمضان.. 
ذّكرت بعودة 

الغاصة!
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في�صل �لز�مل

رئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة التعريف 

بالإ�شالم
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