�صاحـ ــب االمتي ـ ــاز

جلنة التعريف بالإ�سـالم
رئ ــي�س التحريـ ـ ــر

حممد �إ�سماعيل الأن�صاري
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امل�ش ـ ـ ــرف الع ـ ــام

جمال نا�صر ال�شطي
مدي ــر التحري ـ ـ ــر

�أن�س خالد اخلليفة
م�ست�ش ـ ــار التحريـ ـ ــر

عبـادة نــوح

مدير العالقات العامة والإعالم

حممد طه

�سكرتيـ ــر التحريـ ـ ــر

حممــود بك ــر
التحريـ ـ ـ ــر

عامـ ـ ــر �أحمـ ـ ــد
�سمــر �أبو �شك ــر
م�س�ؤول الت�سوي ــق
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داود ال�شمـ ـ ـ ــري
66682060

ت�صميـم و�إخـراج فنـي

م�ؤ�س�سة زخرف للدعاية والإعالن
22473657 /8

م�س ـ�ؤول التوزيـع

يا�ســر ح�سـونـة
99 7330 47

الطب ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ــة
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اال�شرتاكات داخل الكويت
» «10دنانري للأفراد
» «20دينارًا للم�ؤ�س�سات وال�شركات
الكـويــت  -ال�شرق � -شارع �أحمد اجلابر
مبنى الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية
تلفون - 22473657/8 - 99733047 :داخلي100 :
�ص.ب 1613 :الرمز الربيـدي 13017 :ال�صفاة
www.albushraa.com
Info@albushraa.com
املقاالت والآراء تعرب عن وجهات نظر �أ�صحابها
وال تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر املجلة
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رئي�س التح ــريـر
حممـد �إ�سماعيل الأن�صاري

خلك فعال..
بطيب األفعال

ت�ستقب���ل جم���وع امل�سلمني �ضي ًف���ا عزيزًا على
قلوبه���ا ،تنتظ���ره عا ًما بعد ع���ام للتقرب �إىل
اهلل ع���ز وجل واجتن���اب املعا�ص���ي� ،إنه �شهر
رم�ض���ان املبارك� ..شهر اخلري والرحمات ،ملا
فيه م���ن عطاء وبذل وج���ود ال ي�ضاهيه فيها
�شهر �آخر.

�إن �شهر ال�صيام ي�ضفي على النف�س الإن�سانية
�سماح���ة ورقة وود وحمب���ة و�ألفة ،حيث تفتح
�أب���واب اجلنان وتغلق �أبواب النريان ،م�صدا ًقا
حلدي���ث امل�صطفى [�“ :إ َذا َكا َن �أ َّو ُل لَيْل َ ٍة م ْن
�ص ِّفد َِت َّ
َ�ش ْهر َر َم َ
ني َو َم َر َدةُ الجْ نِّ ،
ال�ش َياط ُ
�ضا َن ُ
ابَ ،و ُف ِّت َح ْت
َوغلِّ َق ْت �أَبْ َو ُ
اب النَّار َفل َ ْم يُ ْفتَ ْح منْ َها بَ ٌ
ابَ ،ويُنَادِ ي ُمنَ ٍاد
�أبْ َو ُ
اب الجْ َ نَّة َفل َ ْم يُ ْغل َ ْق منْ َها بَ ٌ
َ
َ
يَا بَ ِ
اغي ال�ش ِّر �أ ْق ِ�ص ْر،
اغ َي الخْ َ يرْ ِ �أ ْقبِ��� ْلَ ،ويَا بَ َ
َ
َ
َولهلِ ِ ُعتَ َقاءُ مِ َن ال َّنارِ و َذلك كل ليْ ٍلة”.
وامل�سلم���ون مطالب���ون باال�ستع���داد النف�س���ي
والتهي����ؤ الإمياين ملثل ه���ذا ال�شهر من خالل
اخلريات وال�صدق���ات ،والعطاء وقوة الإرادة،
والعطف على الفقراء وامل�ساكني ،والهداية من
ال�ضاللة �إىل احلق.

ال�صاحل���ة ور�ؤية الإ�سالم مي�شي على الأر�ض،
ولع���ل خري مثال على ذلك موق���ف تلك املر�أة
الب�سيط���ة التي ذهبت للع�ل�اج يف �أوروبا وكان
اللتزامها بدينها �أثر يف دخول الدكتور املعالج
لها يف الإ�سالم.

وتنته���ج جلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام امل�س���ار
الو�سطي يف دعوة الآخرين للإ�سالم ،وحتر�ص
كل احلر����ص عل���ى ت�ألي���ف القل���وب باحلكمة
واملوعظ���ة احل�سنة ،حيث تق���وم بالدعوة �إىل
اهلل م���ن خ�ل�ال  22لغ���ة ،ومت �إن�ش���اء جلن���ة
متخ�ص�ص���ة يف الدعوة الإلكرتونية ت�ضم �أكرث
من � 200ألف كتاب �إلكرتوين.

وق���د بلغ���ت م�شاري���ع اللجنة يف الدع���وة �إىل
اهلل الآف���اق ،ال�سيما �أن احلملة الدعوية للعام
املا�ض���ي �أ�سفرت ع���ن دخ���ول  1218مهتد ًيا
للإ�سالم ،بف�ضل اهلل ثم مب�ساهمة �أهل الكويت
مم���ن يحبون العمل اخل�ي�ري ويحر�صون على
الدعوة اىل اهلل.

�إنن���ا ندعو اجلميع للتفاعل م���ع حملة اللجنة
وم�شاركة فعالياتها يف دعوة غري امل�سلمني من
وم���ن املع���روف �أن جلن���ة التعري���ف بالإ�سالم خ�ل�ال الق���دوة احل�سنة ،والأخ�ل�اق الكرمية،
تطل���ق يف مثل هذا ال�شهر �سنو ًّيا حملة دعوية �إىل جانب دعوتهم من خالل الكتب والن�شرات
�إعالمي���ة مو�سعة بهدف ت�شجي���ع النا�س على وحقائب الهداية التي توفرها اللجنة.
امل�شارك���ة يف الدع���وة �إىل اهلل وب���ذل اجلهد كذل���ك يتوف���ر لأ�صح���اب الأي���ادي البي�ض���اء
والعط���اء لت�أليف القل���وب ،والتحلي بالأخالق و�أهل اخل�ي�ر من املح�سن�ي�ن يف بلدنا املعطاء
ال�سمحة واملعاملة احل�سنة مع الآخرين.
الكويت �إمكانية الدعم املادي من خالل الزكاة

و�شعار احلملة هذا العام “خلك فعال ..بطيب
الأفعال” باعتبار �أن �سلوكيات امل�سلم و�أفعاله
ال تنفك عن �أخالقه ومبادئه وقيمه التي ي�ؤمن
به���ا ،لذا وج���ب التحلي بالأفع���ال الطيبة يف
ريا ال يفوتنا التقدم بال�شكر العميق لداعمي
التعامل مع النف�س والآخرين ،خا�صة املهتدين �أخ ً
اجلدد.
جلن���ة التعريف بالإ�سالم عل���ى مدار ع�شرات
والتعري���ف بالإ�سالم ال يكون بامل���ادة املقروءة ال�سن�ي�ن ،ولثقته���م الغالي���ة يف عم���ل اللجن���ة
�أو املرئي���ة �أو امل�سموع���ة فقط ،و�إمنا يجب �أن والقائم�ي�ن عليها ،وحلر�صهم على ا�ستمرارية
يت�أث���ر الآخ���رون بالإ�سالم عن طري���ق القدوة العطاء والبذل وامل�شاركة يف اخلري.
وال�صدق���ات ،فهناك باب امل�ؤلفة قلوبهم ،وهو
ما ينطبق على املهتدين اجلدد ،فهذا امل�صرف
نق���وم م���ن خالله بتعلي���م املهتدي �أم���ور دينه
ورعايته الرعاية الإميانية الكاملة.
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التعريف بالإ�سالم

"الدعوة اإللكترونية" فازت بالمركز األول في االحتواء
االلكتروني بجائزة الكويت االلكترونية
�أﻋﻠﻨﺖ ﻣ�ﺆ�ﺳ�ﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻣ�ﺸﺮوﻋﺎ ﻛﻮيتي���اً ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻮز 24
ً
الإﻟﻜﺮﺘوني���ة ﻟﻠﻌﺎم اﺤﻟﺎﻲﻟ  2012اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻈمه���ا اﻤﻟ�ﺆ�ﺳ�ﺴﺔ ﺑه���دف �إث���راء اﻤﻟﺤﺘﻮى
الإﻟﻜﺮﺘوﻲﻧ اﻤﻟﺤﻠﻲ ،ويف ه���ذا ال�سياق �صرح
د.عبداللــ���ه حممــد العجـيـــل رئي�س جمل�س
�إدارة جلن���ة الدعوة الإلكرتوني���ة وم�ست�شار
تقني���ة املعلوم���ات بجمعية النج���اة اخلريية
قائ�ًل�اً � :إن���ه بف�ضل اهلل وحم���ده ا�ستطاعت
املواقع اخلا�صة باجلمعي���ة وجلنة التعريف
بالإ�سالم وجلنة الدع���وة الإلكرتونية ،وهي
ال���ذراع الدعوية االلكرتونية للجنة التعريف
بالإ�س�ل�ام� ،أن حت�ص���د  3جوائ���ز من خالل
 3م�شارك���ات يف م�سابق���ة ﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﻮﻳﺖ
الإﻟﻜﺮﺘونية ﻟﻌﺎم  2012م.
و�أ�ض���اف �أن ﺠﻟﻨﺔ التحكيم �ﺿﻤﺖ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ
املخت�ص�ي�ن الكويت�ي�ن ﻲﻓ ﺠﻣﺎل تكنولوجي���ا
اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت وذوي اﺨﻟﺮﺒة ﻲﻓ ﺗﺨ�ﺼ�ﺼﺎت
�أﺧﺮى ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻠﻎ عدده���م 17
ﺤﻣﻜﻤﺎ ،وعقدت اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗها ﺧﻼل اﻟ�ﺸهر
اﺠﻟﺎري ،و�أ�ﺷﺮف عل���ى ﻤﻣﺜﻠﻮن ﻋﻦ اﺠﻟﺎﺋﺰة
العاملية للمعلوماتي���ة ﺣ�ﻀﺮوا ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ لإدارة
عملي���ة التحكيم وﻓﻖ معايري التقييم العاملية
اﻤﻟﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﺠﻟﺎﺋﺰة العاملية.

الفتًا �إىل �أنه ﻢﺗ اﻟﺘﻮ�ﺻﻞ �إﻰﻟ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ النهائية
ﺑﻌﺪ درا�ﺳﺔ اﻤﻟ�ﺸﺎرﻳﻊ الكويتي���ة اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ت�أهل���ت ﻟﻠﻤﻨﺎﻓ�ﺴﺎت الختي���ار �أﻓ�ﻀﻠه���ا ﻲﻓ
الت�صنيف���ات الثماني���ة ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة ،ومو�ضح���ا
�أن موق���ع جلنة التعري���ف بالإ�سالم www.
 ipc.org.kwح�ص���ل عل���ى املركز الأول يف
ت�صني���ف اﻻﺣﺘﻮاء الإﻟﻜﺮﺘوﻲﻧ ،كما ح�صلت
جلن���ة الدعوة الإلكرتونية على املركز الثاين
يف ت�صني���ف التعلي���م الإلك�ت�روين ﻤﻟ�ﺸﺮوع
موقع تطوير اﻟﺪﻋﺎة www.DawahSkills.
 ،comكما ح�صلت جلنة الدعوة الإلكرتونية
عل���ى املرك���ز اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻤﻟ�ﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ تعلي���م
اﻟ�ﺼﻼة ،وه���و برجمي���ات (�ﺳﻲ دي -دي ﻲﻓ
دي) باللغتني العربية والإجنليزية.

اجلدي���ر بالذك���ر �أن جائ���زة الكوي���ت
الإلكرتونية ال�سنوي���ة التي �أطلقتها م�ؤ�س�سة
الكوي���ت للتق���دم العلم���ي ع���ام  2008هي
اجلائ���زة املحلي���ة املعتم���دة لدول���ة الكويت
من قبل اجلائ���زة العاملية للمعلوماتية ،وهي
جائ���زة املحت���وى الإلك�ت�روين املعتم���دة من
الأمم املتح���دة (غاي���د) ،وق���د انطلقت وفق
توجيه���ات �سم���و �أمري الب�ل�اد ال�شيخ �صباح
الأحم���د اجلابر ال�صب���اح ب�ضرورة الت�شجيع
على �إنتاج حمت���وى �إلكرتوين كويتي هادف،
وحر�صا على رفع
يواك���ب تطورات الع�ص���ر،
ً
ا�س���م الكويت م���ن خالل م�شارك���ة امل�شاريع
الفائ���زة يف املناف�س���ات الدولي���ة للجائ���زة
العاملية للمحتوى الإلكرتوين.

«التعريف باإلسالم» طرحت مشروع
مكتبة المصاحف المترجمة
�أعلنت جلنة التعريف بالإ�سالم عن طرحها م�شروع مكتبة امل�صاحف املرتجمة باللغات
الهندي���ة والتاميلية والنيبالية والبنغالية والأوردي���ة والإجنليزية ،وحتتوي � ً
أي�ضا على
كتي���ب ح�صن امل�سلم ،وكتاب الطهارة ،و�سرية الر�س���ول ،[ ،والأربعني النووية بنف�س
اللغ���ات ،و�سيتم توزيعها على م�ساج���د الكويت بعد ح�صول اللجنة على موافقة وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،وتكلفة املكتبة الواحـــدة  100دينـــار.
للم�ساهمة يف امل�شروع94449856 - 97233356 :
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«التعريف باإلسالم» بضيافة الشيخ حمد الفهد الصباح
بدع���وة كرمية من ال�شيخ حمد الفهد املالك
ال�صب���اح ملدي���ر �إدارة الأف���رع ومدي���ر احلج
والعم���رة بلجن���ة التعريف بالإ�س�ل�ام منيف
عبداهلل العجمي وموظفي اللجنة وبح�ضور
ال�شيخ عبداهلل الفهد املالك ال�صباح وال�شيخ
يو�سف الب���در ال�صباح وال�شي���خ فهد املالك
العبدالعزي���ز ال�صب���اح �أقيم���ت م�أدبة ع�شاء
بفندق «النخيل» مبنطقة ال�ساملية.

وق���ال العجمي به���ذه املنا�سب���ة� :إن الدعوة
ت�أت���ي يف �إط���ار التعري���ف باللجن���ة وال���دور
ال���ذي تق���وم ب���ه يف رعاي���ة اجلالي���ات على
�أر�ض الكويت ،وبح���ث امل�ستجدات الدعوية
عل���ى �ساحة العمل اخلريي ،حيث �أكدنا دور
القي���ادة احلكيمة ل�سم���و �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح ،حفظه اهلل،
وال�شع���ب الكويت���ي الأ�صي���ل واحلكوم���ة يف
دعم العمل اخلريي الذي تقوم به الهيئات
واللج���ان العاملة يف الكويت ،م�شريا �إىل �أن
ه���ذا الدور امتد م���ن الأج���داد والآباء �إىل
الأبناء حتى �أ�صب���ح �سمة �أ�صيلة من �سمات
ال�شعب الكويتي.

و�أ�شار �إىل �أن العمل اخلريي الكويتي يتميز
بالو�ضوح وال�شفافي���ة ويقوم على تغطية كل
اجلوان���ب املجتمعية ،باعتب���اره ح�صن �أمان
للمجتم���ع والوط���ن ،ويق���وم ب���دور جوهري
داخ���ل الكوي���ت وخارجه���ا ،و�أ�صب���ح �إحدى
ال�صناع���ات الكويتية التي تفتخ���ر بها دولة
الكويت يف اخلارج.

و�أ�شاد العجمي خالل امل�أدبة بالدور الذي تقوم
به اللجنة يف التعريف بالإ�سالم لغري امل�سلمني
ب�أ�سل���وب يت�سم باحلكم���ة واملوعظة احل�سنة،
ون�ش���ر الثقافة الإ�سالمي���ة بني اجلاليات على
�أر����ض الكوي���ت من خ�ل�ال خمتل���ف الأن�شطة
والفعالي���ات الت���ي تقميها اللجن���ة للم�سلمني
وغ�ي�ر امل�سلمني ،م�شريا �إىل �أن هذا الدور هو
العمل الأ�سا�سي الذي قامت من �أجله اللجنة،
�شخ�صا خالل
وبف�ضل اهلل �أثمر �إ�سالم 4815
ً
العام املا�ضي فقط.

وثم���ن العجم���ي الدع���م ال���ذي يقدم���ه �آل امل�ستوى اخلريي ،خمتت ًما بتوجيه ال�شكر �إىل
ال�صب���اح الك���رام لأعم���ال اللجن���ة ،خا�صة جلنة التعريف بالإ�سالم والقائمني عليها.
الرعاي���ات املتوالية لرح�ل�ات العمرة خالل
م���ن ناحي���ة �أخ���رى طل���ب ال�شي���خ عبداهلل
الأعوام املا�ضية.
الفهد املال���ك ال�صباح من الطف���ل الفلبيني
من ناحيته �أ�ش���اد ال�شيخ حمد الفهد املالك
�سامل �أبوالب�شر �أن ي�سمع احل�ضور �شيئا من
ال�صب���اح بالعم���ل اخل�ي�ري الكويت���ي ب�صفة
عامة ،وعمل جلنة التعريف بالإ�سالم ب�صفة الق���ر�آن الك���رمي ،فتال ت�ل�اوة خا�شعة �أثارت
خا�ص���ة ،من خالل التعري���ف بالإ�سالم لغري ده�ش���ة احل�ض���ور حل�سن ال�ص���وت والتالوة
امل�سلمني ون�شر الثقافة الإ�سالمية باعتبارها بالتجويد والأحكام.
رافدًا من �أهم الروافد احل�ضارية التي متيز يذك���ر �أن الطف���ل �سامل �أبوالب�ش���ر ابن �أحد
بها الإ�سالم ،م�شريا �إىل �أن الدين الإ�سالمي
دع���اة جلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام ،وهو من
يتميز بال�سماحة والي�سر يف مبادئه وتعاليمه
وكذلك ح�سن التعامل مع الآخرين من خالل املتميزي���ن يف حف���ظ القر�آن الك���رمي الذين
فازوا باملرك���ز الأول يف م�سابقة الرهيماين
احلوار والكلمة الطيبة.
و�ش���دد ال�شي���خ حم���د ال�صباح عل���ى �أهمية حلف���ظ القر�آن الكرمي للجالي���ات واملهتدين
دع���م العمل اخلريي حتى ي�ستطيع النهو�ض الت���ي �أقامته���ا جلنة التعري���ف بالإ�سالم يف
واالرتقاء يف ظل تناف�س ح�ضاري حتى على العام املا�ضي.
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«لورويال» ..أول فندق كويتي به القرآن المترجم
تفعي�ًل�اً لل�شراك���ة الدعوي���ة والتوعية الثقافي���ة بالتقاليد العربية
والإ�سالمي���ة ،ق���ام الفريق التطوع���ي بلجنة التعري���ف بالإ�سالم
بالتن�سي���ق والتعاون مع فن���دق لورويال مبنطقة بنيد القار ،بو�ضع
تف�س�ي�ر للق���ر�آن الك���رمي باللغ���ة الإجنليزية يف غ���رف جمموعة
الفن���ادق التابع���ة له ،وبهذا يكون �أول فن���دق يف الكويت تو�ضع به
تفا�سري القر�آن مرتجمة لتعريف الأجانب بكالم اهلل.
وقالت م�س�ؤولة العالقات العامة بالفريق التطوعي �أنوار الزنكي� :إن
جن���اح الفريق يف حتقيق تل���ك ال�شراكة للتعريف بالإ�سالم ن�سعى من
خالله �إىل تعريف فئة كبرية و�شريحة مهمة بهذا الدين العظيم.
و�أثن���ت الزنكي على التفاعل الذي �أبدته جمموعة فنادق لورويال
م���ع الفريق التطوعي ،و�إدارته املتمي���زة -ممثلة يف مدير الفندق
ال�سيد ه�شام �سلطان ،ومدير املبيعات حممد غايل -التي رحبت
بالفك���رة لتك���ون �أول نواة لفك���رة �سوف يتم تعميمه���ا على فنادق
الكويت كلها للتعريف بالإ�سالم لغري امل�سلمني.
كما �أ�ش���ادت بالفريق التطوعي الذي ق���ام بالإ�شراف على تنفيذ
الفك���رة ،ممثال يف املتطوعني حمم���د �شوقي و�سامح عبدال�سميع
ع�ض���وي فريق الدع���وة امليداني���ة -وهما يعمالن �ضم���ن الفريق
التطوع���ي -وعبداهلل عبدالقدو����س ،على اجلهد املبذول يف هذا
الإجناز الكبري.

«التعريف باإلسالم» في ضيافة جمعية الصليبية التعاونية
زار وفد م���ن جلنة التعريف بالإ�سالم -فرع
الق�ي�روان -ممثال يف مدير مكتبي القريوان
وال�صليبخات جودة الفار�س وم�س�ؤول مكتب
الق�ي�روان غازي النبهان ،جمعي���ة ال�صليبية
التعاوني���ة ،وك���ان يف ا�ستقبالهم املدير العام
للجمعي���ة عل���ي ح�س���ن ،وذلك لبح���ث �سبل
التع���اون بني اللجن���ة واجلمعي���ة ،ومناق�شة
الأم���ور الدعوي���ة ،وبحث �إمكاني���ة ال�شراكة
الدعوية بني اجلمعية واللجنة ،ملا فيه �صالح
اجلاليات على �أر�ض الكويت.

املخيم���ات الطبي���ة �أو تعليم اللغ���ة العربية ،وتقدمي كل �أ�شكال الدعم وامل�ساهمة.
و�أك���د الفار�س خالل زيارت���ه حر�ص اللجنة وتقدمي الدعم والرعاية للجاليات.
م���ن جانبه �أبدى عل���ي ح�سن �سعادته بزيارة
على التعريف بالإ�سالم لغري امل�سلمني ك�أحد و�أثنى الفار�س على اال�ستقبال واحلفاوة التي الوف���د وا�ستع���داد اجلمعي���ة للم�ساهمة يف
الأدوار الهامة التي تقوم بها اللجنة ،وكذلك ا�ستقب���ل به���ا الوفد من قب���ل امل�س�ؤولني عن العم���ل اخليــــري ال���ذي تقــــوم ب���ه اللجنة،
اخلدم���ات الأخ���رى الت���ي تق���دم للجاليات اجلميعة ،وحر�صهم ال�شدي���د على التفاعل م�ؤك���دًا �أن اللجن���ة مثال يحت���ذى يف العمل
امل�سلم���ة وغ�ي�ر امل�سلم���ة� ،س���واء من خالل م���ع الدور الدع���وي الذي تقوم ب���ه اللجنة ،الدعــــوي.
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التعريف بالإ�سالم

«فطرتي اإلسالم» اختتم بإشهار إسالم سيدتين
املحا�ضرات للجاليات ال�سريالنكية والفلبينية
والهندي���ة بعن���وان «فطرتي الإ�س�ل�ام» ،حيث
تطرقت الداعيات �إىل تو�ضيح معنى الإ�سالم
وكي���ف �أن اهلل ع���ز وجل خلقن���ا على فطرته
و�أن الإ�سالم دين احلق.

�إ�سالم �سيدتني ح�ضرتا املحا�ضرات ،حيث
ع�ب�رت �إحداهن ع���ن فرحته���ا و�سعادتها
بدخوله���ا الإ�سالم بقوله���ا� :أ�ستعد لل�سفر
خ�ل�ال �ساع���ات قليل���ة ف����أردت �أال �أفارق
الكويت �إال و�أنا م�سلمة.

اتباع���ا ملنهج جلنة التعري���ف بالإ�سالم يف
ً
فت���ح ب���اب التوا�صل م���ع �سل�سل���ة من دور
ومراك���ز حتفيظ الق���ر�آن ،وحتقيق �شراكة
دعوي���ة مع �شتى امل�ؤ�س�س���ات املجتمعية يف
الكوي���ت ،فق���د لب���ت ن�سائي���ة دار النوري
باجله���راء دعوة كل من مرك���ز دار القر�آن و�أ�ش���ارت �إىل �أن املحا�ض���رات القت � اً
إقبال واختتم���ت ال�شم���ري بتوجي���ه ال�شك���ر
مبدين���ة �سعد العب���داهلل ومركز النغمي�شي من عدد م���ن غري امل�سلمات الالتي وجدن للقائم�ي�ن على مرك���ز دار الق���ر�آن مبدينة
لتحفيظ القر�آن مبنطقة ال�صليبية.
�أنه���ا فر�صة للإجابة على ت�سا�ؤالتهن حول �سعد العبداهلل ومركز النغمي�شي لتحفيظ
وقالت مديرة الإدارة الن�سائية �شعاع ال�شمري بع�ض الأم���ور التي ت���دور يف عقولهن منذ القر�آن مبنطق���ة ال�صليبي���ة ،وتفاعلهم مع
به���ذه املنا�سب���ة :لق���د مت عم���ل �سل�سل���ة من ف�ت�رة ،و�أن ثمرة املحا�ض���رات كانت �إ�شهار الدور الدعوي التي تقوم به اللجنة.

«التعريف باإلسالم» كرمت مديرة تنمية المجتمع بـ«الشؤون»
كرم���ت جلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام ممثلة يف
مدي���ر �إدارة الأف���رع ومدي���ر احل���ج والعمرة
مني���ف عبداهلل العجمي ،مدي���رة �إدارة تنمية
املجتم���ع بوزارة ال�ش����ؤون االجتماعية والعمل
ال�سي���دة �شيخ���ة حم���دان الع���دواين ،ح�ضر
التكرمي رئي�س ق�سم الدعاة ال�شيخ �أمني عامر،
والداعي���ة الفلبينية رئي�سة �أبوالب�شر ،والطفل
الفلبين���ي �سامل �أبوالب�شر الفائز باملركز الأول
يف م�سابق���ة اخلرايف للق���ر�آن الكرمي للنا�شئة
ودعاة وموظفو الفرع.

يف تو�صيل ال�ص���ورة النا�صعة للإ�سالم لغري
امل�سلم�ي�ن ،انطالق���ا من قوله تع���اىل} :ا ْد ُع
�إىل َ�سبي���ل َر ِّب َك بالحْ ِ ْك َمة َوامل َ َ
وعظة الحْ َ َ�سنَة
َو َجادِ لْ ُه���م بِالتِي ِه َي �أَ ْح َ�س ُن �إِنَّ َر َّبك ُه َو َ�أ ْعل َ ُم
بمِ َ ن َ
�ض َّل َعن َ�سبِيلِهِ .{...

وعادات �أهل الكويت ،لذا كان �ضروريا على
وق���ال العجمي بهذه املنا�سبة� :إن �إدارة الأفرع اللجن���ة �أن تق���وم بهذا الواج���ب� ،إىل جانب
قام���ت بتكرمي ال�سيدة �شيخ���ة العدواين على امل�ؤ�س�س���ات الر�سمية واجلميع���ات واللجان
جهودها ودعمها لعمل جلنة التعريف بالإ�سالم الأهلية.
م���ن خالل ال�شراكة يف العم���ل اخلريي الذي
تق���وم به اللجنة ،ما ينعك�س �أثره على ال�صورة ودع���ا العجم���ي �إىل اقت���داء امل�ؤ�س�س���ات
والهيئ���ات الأخ���رى بوزارة العم���ل وال�ش�ؤون وتقدم���ت الع���دواين بال�شك���ر ملدي���ر �إدارة
احل�ضارية لدولة الكويت.
يف
وامل�ساهمة
الدعم
خالل
من
االجتماعي���ة
الف���روع وللجنة التعري���ف بالإ�سالم ،ودعت
و�أ�ش���ار العجم���ي �إىل �أن اللجن���ة تقوم بدور
الأعمال اخلريية التي تقوم بها.
اجلمي���ع �إىل ب���ذل املزي���د م���ن اجله���د يف
دعوي غري م�سبوق ،يجد عونا و�سندا له من
كل اجلهات الر�سمي���ة وال�شعبية ،فالتعريف م���ن جانبها �أ�شادت الع���دواين بجهود جلنة التوا�ص���ل م���ع الآخري���ن من خ�ل�ال احلوار
بالإ�سالم والثقافة العربية والإ�سالمية هدف التعري���ف بالإ�س�ل�ام الت���ي �أ�صبح���ت معلما املعتدل ،واخلطاب الو�سطي ،و�إبراز �سماحة
�أ�صي���ل م���ن �أعمال اللجنة ،حت���ى ت�صل تلك للقا�ص���ي وال���داين يف التعري���ف بالإ�س�ل�ام وي�س���ر الإ�سالم وتعاليم���ه ،م�ؤكدة �أن اللجنة
ال�ص���ورة �إىل اجلاليات عل���ى �أر�ض الكويت ،وح�ضارت���ه ومبادئ���ه وتعاليم���ه ال�سمح���ة ،مثال يحتذى يف العمل الدعوي ،لي�س داخل
خا�ص���ة �أن كثريين منه���م ال يعرفون تقاليد م�شي���دة بحكمة اللجنة يف دعوتها وجهودها الكويت فقط ،بل خارجها � ً
أي�ضا.
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االدارة النسائية استضافت الداعية السويسرية "نورا إللي"
يف �إط���ار التعاون الثقايف والدعوي ب�ي�ن املراكز الإ�سالمية الدعوية
والإدارة الن�سائي���ة بلجن���ة التعري���ف بالإ�سالم بالرو�ض���ة ،ا�ستقبلت
الإدارة مدي���رة ال�ش����ؤون الن�سائي���ة يف جمل����س ال�ش���ورى الإ�سالمي
ب�سوي�س���را الداعي���ة نورا �إللى وكان���ت يف ا�ستقبالها مدي���رة الإدارة
الن�سائية و�ضحة البلي�س ،وم�س�ؤولو الأق�سام وداعيات اللجنة.
وقال���ت رئي�سة ق�سم الف�ص���ول الدرا�سية� :إن الزي���ارة ت�أتي يف �إطار
التعرف على الإدارة الن�سائية للجنة التعريف بالإ�سالم ،وكيفية �سري
العم���ل بها ،والأن�شط���ة التي تقوم بها يف خدم���ة اجلاليات امل�سلمة
وغري امل�سلمة ،وكذلك الإدارات والأق�سام املختلفة يف فرع الرو�ضة،
بالإ�ضافة �إىل التعرف على اجلوانب الدعوية يف حياة الداعية نورا
�إللي وق�صتها مع الإ�سالم.
و�أ�ضاف���ت� :إن الزيارة متثل �أهمية كبرية بالن�سب���ة للإدارة الن�سائية
واملجل����س ،وذل���ك من خالل تب���ادل اخلربات الدعوي���ة ،واال�ستفادة
م���ن اخلربات التي اكت�سبته���ا اللجنة على مدار عملها منذ �أكرث من
ثالثني عاما.
وقال���ت �إنه مت ا�صطح���اب الداعية نورا يف جول���ة تفقدية للف�صول
الدرا�سي���ة بالإدارة الن�سائية ،حيث �أث���ارت �إعجابها اللغات العديدة
الت���ي تدر����س بها امل���واد ال�شرعي���ة ومنه���ا الإجنليزي���ة ،والأثيوبية،
والتاميلية ،وال�سنهالية ،والتغالوغ.
م���ن ناحيته���ا قال���ت الداعية ن���ورا� :إن جمل�س ال�ش���ورى الإ�سالمي
ب�سوي�س���را ميث���ل قرابة ن�صف مليون م�سل���م ،وي�ضم �أكرث من 2600

ع�ضو م�سجل و�أكرث من ثالثة ع�شر مركزا �إ�سالميا ،ويقدم املعلومات
عن الإ�سالم للمدار�س وامل�ست�شفيات وال�سجون واجلامعات ،وكل ما
له عالقة بالإ�سالم.

و�أ�ش���ادت ن���ورا بعم���ل الإدارة الن�سائية للتعريف بالإ�س�ل�ام ،والدور
امللق���ى على عاتقها يف التعري���ف بالإ�سالم لغري امل�سلمات ،واجلهود
املبذول���ة على م�ستوى حمافظات الكوي���ت ،وخا�صة الكادر الدعوي
الن�سائي الذي يدعو بلغات متعددة ،مما ي�سهل خماطبة الآخر.
وع���ن ق�صة �إ�سالمه���ا قالت� :أ�شه���رت �إ�سالمي من���ذ ع�شر �سنوات
عندم���ا كنت يف رحل���ة �سياحية �إىل دبي ،وقد �ش���دين �سماع �صوت
الأذان ،واجتم���اع امل�صلني يف �صفوف منتظمة لل�صالة ،فلما رجعت
�إىل بالدي قر�أت الكثري عن الإ�سالم و�أ�شهرت �إ�سالمي.

«الدعوة يف بيت العائلة»..

مشروع دعوي لنسائية دار النوري بالجهراء
�سع ًيا من جلنة التعريف بالإ�سالم باجلهراء
لتكثي���ف دعوتها �إىل اهلل عز وجل ،خا�صة
دع���وة غ�ي�ر امل�سلمني ،فقد فعل���ت ن�سائية
دار النوري م�شروع الدعوة يف بيت العائلة،
حيث قامت داعيات الدار بزيارة عدد من
الأ�سر الذين لديهم خادمات ،وذلك بهدف
ن�شر دي���ن الإ�سالم وتبليغه لهن ،بالإ�ضافة
�إىل توعية وتدري�س اجلاليات امل�سلمة.
وقال���ت مدي���ر الدار �شع���اع ال�شمري بهذه
املنا�سب���ة� :إن امل�ش���روع لق���ي �إقب���اال جيدا
م���ن الأ�سر التي قامت الداعيات بزيارتها،

حي���ث قمن بتجمي���ع عدد م���ن اخلادمات
وعم���ل حلق���ات لهن ،م�ش�ي�رة �إىل �أن هذا
التفاع���ل ثم���رة من ثمار احلمل���ة الدعوية
الت���ي �أطلقته���ا يف العام املا�ض���ي «الدعوة
م�س�ؤولي���ة ..بلغه���ا معانا» ،حي���ث وجدت
احلمل���ة تفاعال كبريا م���ن املواطنني على
اخت�ل�اف �شرائحه���م ،حت���ى �إن ال�صغ���ار
�شاركون���ا يف الدع���وة �إىل اهلل عز وجل يف
هذه احلملة.

الإ�سالم���ي من �صالة و�صي���ام وزكاة وحج
ب�صورة موجزة ،و�أي�ضا �شرح مفهوم الإ�سالم
لغري امل�سلم�ي�ن والرد على �أ�سئلة احل�ضور
املتعلق���ة بال�شبه���ات ،و� ً
أي�ض���ا �إهدائه���ن
احلقائب الدعوية اخلا�صة بلغتهن.

وتقدمت ال�شم���ري بال�شكر للعائالت التي
ا�ست�ضاف���ت اجلاليات لديه���ا� ،سواء كانت
م�سلمة �أو غري م�سلمة ،وقدمت للداعيات
و�أ�ش���ارت �إىل �أن الداعي���ات قمن بتدري�س الدعم وامل�سان���دة لتو�صيل ر�سالة الإ�سالم
امل�سلم���ات م���ن احل�ض���ور �أرك���ان الدي���ن له�ؤالء ،وتعريفهن بر�سالة الإ�سالم.
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التعريف بالإ�سالم

«التعريف باإلسالم» أطلقت حملتها الدعوية السنوية
«خلك فعال ..بطيب األفعال»
عقد مبق���ر جمعي���ة ال�صحافي�ي�ن الكويتية
امل�ؤمت���ر ال�صحفي ال�سن���وي للجنة التعريف
بالإ�سالم مبنا�سبة �إط�ل�اق حملتها الدعوية
الت���ي حمل���ت �شع���ار “خلك فع���ال ..بطيب
الأفعال” ،وح�ضره رئي�س اللجنة اال�ست�شارية
العليا للعم���ل على ا�ستكم���ال تطبيق �أحكام
ال�شريع���ة الإ�سالمية ،والقائ���م على م�شروع
الزكاة يف جلنة التعري���ف بالإ�سالم الدكتور
خال���د املذك���ور ،ونائ���ب املدير الع���ام للجنة
التعري���ف بالإ�س�ل�ام املهند�س عب���د العزيز
الدعيج وم���دراء وم�س�ؤول���و وموظفو ودعاة
على �أر����ض الكويت ،وما �أ�ش���ار �إليه الزميل
الأفرع.
افتتح امل�ؤمتر عري���ف احلفل مدير امل�شاريع حمم���د ال�شمري ي���دل على جه���د العاملني
اخلا�ص���ة بلجنة التعري���ف بالإ�سالم حممد يف جلن���ة التعري���ف بالإ�سالم ،وم���ا قمنا به
جمي���ل ال�شمري ،مرح ًب���ا باحل�ضور ،ومهن ًئا جزء ،واجلزء الآخ���ر من قبل املتطوعني يف
�سم���و �أم�ي�ر الب�ل�اد ال�شيخ �صب���اح الأحمد جلنة التعريف بالإ�سالم الذين توافدوا على
اجلاب���ر ال�صباح ،حفظ���ه اهلل ورعاه ،و�سمو اللجنة رجاال ون�ساء ،و�سوف يتم عر�ض فيلم
ويل العه���د ن���واف الأحمد اجلاب���ر ال�صباح عن اجنازاتهم.
حفظ���ه اهلل ،واحلكوم���ة وال�شع���ب الكويتي و�أ�ش���ار الدعيج �إىل �أن اللجنة تقوم بالدعوة
مبنا�سبة �شهر رم�ضان املبارك� ،شاك ًرا لأهل ب���ـ 22لغة ،وخ�ل�ال العام املا�ض���ي مت �إن�شاء
الكوي���ت توا�صلهم ودعمهم مل�شاريع و�أن�شطة جلن���ة متخ�ص�ص���ة يف الدع���وة الإلكرتونية،
اللجنة ،وق���ال :لقد حققت جلن���ة التعريف ولها  22موقعا على م�ستوى العامل ،وحتتوى
بالإ�س�ل�ام العديد من الإجن���ازات يف جمال املواق���ع عل���ى اك�ث�ر م���ن � 200أل���ف كت���اب
الدع���وة ،وهذا ما مل�سن���اه �سنويا من اللجنة �إلكرتوين مبا يعادل  72لغة خمتلفة.
م���ن خالل عطائها امل�ستم���ر ،م�شريا �إىل �أن من ناحيته قال الدكتور خالد املذكور� :شهر
ع���دد الذين �أ�شه���روا �إ�سالمهم منذ ت�أ�سي�س رم�ض���ان �ضي���ف عزيز على قلوبن���ا جميعا،
اللجن���ة �إىل يومن���ا ه���ذا �أكرث م���ن � 61ألف يجعلنا نتقرب �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل ،ومن
ٍ
مهتد ،كما �أن اللجنة حققت �أهداف اخلطة �أه���م ما يقبل علي���ه العبد يف هذه الأيام هو
اال�سرتاتيجية ال�سنوية.
التق���رب �إىل اهلل عز وج���ل ب�صالح الأعمال
م���ن ناحيته �ألق���ى نائب املدي���ر العام للجنة نف�سي���ا وج�سدي���ا وفكري���ا ومالي���ا ،ف�شه���ر
التعري���ف بالإ�س�ل�ام املهند����س عبدالعزي���ز رم�ض���ان يعطين���ا دفق���ات متتالي���ة من نعم
الدعي���ج كلمة قال فيه���ا� :إن جلنة التعريف اهلل �سبحان���ه وتع���اىل ،وي�ضفي على النف�س
بالإ�س�ل�ام م���ن اللج���ان الفاعل���ة وامل�ؤث���رة الإن�سانية �سماحة ،و�أمنا ،و�أمانة ،وب�شرا.
عل���ى م�ستوى دولة الكوي���ت ،ودول املنطقة ،و�أك���د املذك���ور عل���ى حرم���ة �شه���ر رم�ضان
حي���ث تنتهج املنه���ج الو�سط���ي يف التعريف الكرمي ،ولذلك ينبغي على الإن�سان �أن ي�ستعد
بالإ�س�ل�ام ،وبف�ضل اهلل قد حققت �إجنازات ل���ه اال�ستع���داد النف�سي الأمث���ل ،من خالل
كبرية يف التعري���ف بالإ�سالم لغري امل�سلمني ال�صدقات والعطاء والنماء والت�ضحية وقوة
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الإرادة والعطف على الفقراء وامل�ساكني.

و�أ�ش���ار �إىل �أن �أعم���ال اللجن���ة يف التعريف
بالإ�سالم بلغت الآفاق“ ،فكلما �أذهب �إىل بلد
م���ن البلدان يف �آ�سيا �أو �أفريقيا� ،أجد هناك
أ�شخا�صا يخربونن���ي ب�أنهم �أ�سلموا يف دولة
�
ً
الكويت عن طريق جلنة التعريف بالإ�سالم،
وهن���اك � ً
أي�ض���ا م���ن ال�شخ�صي���ات املرموقة
واملثقفة من زار جلنة التعريف بالإ�سالم يف
الكويت و�أ�سلم عن طريقها” ،م�شريا �إىل �أن
التعري���ف بالإ�سالم ال يك���ون باملادة املقروءة
فقط ،و�إمن���ا بالق���دوة ال�صاحل���ة ،والدليل
عل���ى ذلك تلك امل���ر�أة الب�سيطة التي ذهبت
للع�ل�اج يف �أوروبا وكان اللتزامها بدينها �أثر
يف دخول الدكتور املعالج لها يف الإ�سالم.
ودع���ا املذك���ور املواطن�ي�ن واملقيم�ي�ن �إىل
التفاع���ل مع اللجن���ة يف دعوة غري امل�سلمني
م���ن خ�ل�ال الق���دوة احل�سن���ة ،والأخ�ل�اق
الكرمي���ة ،بالإ�ضاف���ة �إىل دعوتهم من خالل
الكت���ب والن�ش���رات وحقائ���ب الهداي���ة التي
توفره���ا اللجن���ة ،كما دع���ا �إىل دعم �أعمال
اللجنة من خالل م�صرف الزكاة وال�صدقات،
فهن���اك باب امل�ؤلفة قلوبه���م ،وهو ما ينطبق
عل���ى املهتدين اجلدد ،فه���ذا امل�صرف تقوم
اللجنة من خالل���ه بتعليم املهتدي �أمور دينه
ورعايت���ه الرعاية الكامل���ة ،والذهاب به �إىل
العمرة واحلج.

فعاليات

يف اجتماع اجلمعية العمومية العادي بالرو�ضة

"النجاة الخيرية" ..عام من اإلنجازات
عقدت جمعي���ة النجاة اخلريية اجتم���اع اجلمعية العمومية
الع���ادي مبقر اجلمعية يف منطق���ة الرو�ضة ،بح�ضور رئي�س
جمل����س الإدارة الع���م �أحم���د �سع���د اجلا�سر ،و�أم�ي�ن ال�سر
الدكت���ور �إبراهيم ماجد ال�شاهني ،و�أم�ي�ن ال�صندوق في�صل
عبدالعزي���ز الزام���ل ،واملدير العام جلمعي���ة النجاة اخلريية
حمم���د �إ�سماعي���ل الأن�ص���اري ،و�أع�ض���اء جمل����س الإدارة،
وم���دراء اللج���ان التابعة للجمعي���ة ،وم�س�ؤول مكت���ب البزيغ
لتدقيق احل�سابات.

افتت���ح االجتم���اع رئي����س جمل����س الإدارة الع���م �أحمد �سعد
اجلا�س���ر بتوجي���ه التحية للحا�ضري���ن ،مثن ًيا عل���ى التقرير
الإداري واحل�س���اب اخلتام���ي لل�سنة املنتهي���ة يف -12-31
2012م ،قائلاً � :إن العمل اخلريي الكويتي قائم على التعاون
والرتاح���م والتكافل ،وهذا من ف�ضل اهلل على �أهل الكويت،
ولق���د وعدن���ا اهلل عز وج���ل بعونه ،كما ق���ال [« :اهلل يف
ع���ون العبد ما كان العبد يف عون �أخيه» ،ومن �أبرز عالمات
الرتاح���م انت�ش���ار اجلميعات اخلريي���ة املباركة عل���ى �أر�ض
الكوي���ت ،حيث تعت�ب�ر حلقة الو�صل ب�ي�ن الأغنياء والفقراء،
ومن بني هذه اجلمعيات جمعية النجاة اخلريية التي ت�سابق
ريا �إىل �أن الر�سالة التي تريد
الزمن يف البذل والعطاء ،م�ش ً
اجلمعي���ة تو�صيلها ما كانت لت�صل ل���وال ف�ضل اهلل �سبحانه
وتع���اىل علينا ث���م م�ساهمات املح�سنني م���ن �أبناء هذا البلد
الطيب.
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وحول الهدف م���ن �إ�صدار التقرير ال�سنوي للجمعية قال:
�إن اله���دف من التقري���ر �إبراز حجم �أن�شطة وم�شاريع عام
حاف���ل بالإجن���ازات والعمل ال���د�ؤوب ،ع���ن طريق حزمة
متكامل���ة م���ن امل�شاريع والربام���ج والأن�شط���ة التي ت�صب
ريا �إىل
جميعه���ا يف خدمة �شرائح املجتم���ع املختلفة ،م�ش ً
�أن اجلمعي���ة �سع���ت �إىل تطوي���ر وتنويع الو�سائ���ل �إىل �أن
�أ�صبح���ت بف�ضل اهلل ثم بالدع���م ال�سخي من �أهل اخلري
م�ؤ�س�س���ة خريية متكامل���ة بكل كفاءة واقت���دار يف حميط
خدماتها بوا�سطة رجال ون�س���اء� ،شي ًبا و�شبا ًبا ،خمل�صني
لدينه���م ووطنه���م ،ن���ذروا �أنف�سهم لهذا العم���ل اخلريي،
حمت�سبني الأجر والثواب هلل �سبحانه وتعاىل.

اجلا�ســر:
"النجــــاة اخليــريـــة"�سابقت الزمـــن
يف البذل والعطاء والرتاحم والتكافل

كما �أثن���ى على الإجنازات الت���ي حققتها اجلمعية،
ومنها ف���وز جمعية النجاة اخلريي���ة برت�شيح وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،م�شروع «جلنة الرحمة
الطبي���ة» التابع جلمعي���ة النجاة اخلريي���ة للتكرمي
يف دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي باعتباره يقدم
منوذج���ا �إن�سان ًّيا غ�ي�ر م�سبوق للعامل���ة على �أر�ض
ً
الكوي���ت ،وكذلك فوز جمعية النجاة باملراكز الأوىل
يف م�سابق���ة الكويت للتقدم العلمي التي �أعلنت فوز
م�شروع���ا كويت ًّي���ا منه���ا ثالثة م�شاري���ع خا�صة
34
ً
بجمعية النجاة اخلريية.
و�أ�ش���اد اجلا�س���ر بكل من �ساه���م يف دعم اجلمعية
ماد ًّي���ا �أو معنو ًّي���ا ،وعل���ى ر�أ�سهم ح�ض���رة �صاحب
ال�سم���و �أم�ي�ر البالد ال�شيخ �صب���اح الأحمد اجلابر
ال�صباح ،حفظه اهلل ورعاه ،و�سمو ويل العهد الأمني
ال�شيخ ن���واف الأحمد اجلابر ال�صباح ،حفظه اهلل،
واحلكومة ،ممثلة بكل من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل ووزارة اخلارجي���ة ب�إ�شرافها على ن�شاطات
اجلمعية اخلارجية ،وجمي���ع �أهل الكويت �أ�صحاب
الأيادي البي�ض���اء ،و�أع�ضاء جمال�س �إدارات اللجان
التابعة للجمعية والقائمني عليها.
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فعاليات

قافلة عمرة المرحوم
إبراهيم محمد الجريوي
الثامنة للمهتدين والجاليات

ع���ادت �إىل �أر����ض الوطن رحل���ة العمرة الت���ي �سريتها
جلنة التعري���ف بالإ�سالم– �إدارة احلج والعمرة -حتت
ا�سم «قافلة املرح���وم �إبراهيم حممد اجلريوي الثامنة
للمهتدين اجلدد واجلالي���ات الإ�سالمية» ،و�ضمت 50
معتم��� ًرا من خمتلف اجلن�سيات بع���د ق�ضائهم منا�سك
العم���رة ،وا�ستمرت �سبعة �أي���ام ،حتت �شعار «يثبت اهلل
الذي���ن �آمنوا» ،وذل���ك على نفقة �آل اجلري���وي الكرام،
وزار املعتم���رون الأماك���ن املقد�س���ة يف مك���ة املكرم���ة
واملدينة املن���ورة ،ورافقهم خاللها طاقم دعوي و�إداري
حتت �إ�شراف الداعية حافظ �أيوب.
وبه���ذه املنا�سبة قال مدير �إدارة احلج والعمرة املحامي
مني���ف عبداهلل العجمي :هذه الرحلة هي الثامنة التي
ت�سريه���ا �إدارة احل���ج والعمرة على نفق���ة �آل اجلريوي
الك���رام ،حي���ث يتكفل���ون �سنوي���ا بت�سيري رحل���ة عمرة
للمهتدين اجلدد واجلاليات الإ�سالمية ،وتخ�ص�ص هذه
الرحل���ة للمهتدين واجلاليات وفق ال�ضوابط وال�شروط
الت���ي ت�ضعه���ا �إدارة احلج على م�ست���وى منطقة الوفرة
الزراعية وال�صحراء واال�سطبالت واجلواخري.
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و�أ�ش���ار العجم���ي �إىل �أن هذه الرحل���ة يح�ضرها املح�سن
عدنان اجلري���وي �سنويا ،حيث يك���ون يف وداع املعتمرين
واالطمئن���ان عل���ى �أحواله���م واحتياجاته���م ،والربنام���ج
اخلدمي الذي �أعدت���ه الإدارة للمعتمرين ،م�شريا �إىل �أن
برنام���ج الرحلة ي�شمل ق�ضاء منا�سك العمرة وا�صطحاب
املعتمرين يف زيارات للأماكن املقدمة� ،سواء يف مكة مثل
منى وعرفات وامل�شعر احلرام واجلمرات� ...أو يف املدينة
كزيارة امل�سجد النب���وي وم�سجد قباء ،وم�سجد القبلتني،
ومطبعة امللك فهد للم�صحف ال�شريف.
واختتم العجمي حديثه بتوجيه ال�شكر لأ�صحاب الأيادي
البي�ضاء من �أهل الكويت الذين �ساهموا يف توفري و�سائل
الدع���م املادي واملعن���وي ،وخا�صة �آل اجلري���وي الكرام .
ريا �إىل �أن هنــاك رحالت �أخرى �ســـوف يتم ت�سيريها
م�ش ً
للمهتدي���ن و�أبنــــ���اء اجلالي���ات ،حتقي ًق���ا لأح���د �أهداف
اللجنــــة.
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فعاليات

عمرة شيخة أحمد فهد المضحي طيب اهلل ثراها

الفعالية :عمرة �شيخة �أحمد فهد امل�ضحي
طيب اهلل ثراها
املتربع :الأخ في�صل امل�ضحي
الرعاية :ال�شيخ عبداهلل الفهد املالك ال�صباح،
التنظيم� :إدارة احلج والعمرة بالتعريف بالإ�سالم
عدد املعتمرين 50 :معتمر
ال�شعار« :خريكم خريكم لأهله»

20
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املعتمـــرون:
�شكـــرا جلنـة التعريـف بالإ�سالم
ً
�شكـــرا �آل امل�ضحي الكـرام
ً
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العامل الإ�سالمي

 35ألـــــف إفريقي
يعتنقون اإلسـالم
دخ���ل ما يقرب م���ن � 35ألف �شخ�ص
يف الإ�س�ل�ام ،ا�ستجاب���ة للدع���وة
الت���ي قام به���ا جمموعة م���ن م�شايخ
الدعوة ال�سلفي���ة امل�صريني يف �أدغال
�إفريقيا.

افتتاح مركز إسالمي بكرواتيا
الكاثوليكية
�شه���د نح���و � 20ألف م�سلم م���ن كرواتيا
الواقع���ة على البح���ر الأدرياتيكي افتتاح
مرك���ز �إ�سالمي وثالث م�سجد يف كرواتيا
ذات الغالبية الكاثوليكية.

و�ص��� َّرح رئي����س وف���د االحت���اد الأوروبي
بول فاندورن ب����أن «التعددية والتنوع من
القيم الأ�سا�سية التي يقوم عليها االحتاد
ريا �إىل �أن كرواتيا �ستن�ضم
الأوروبي» ،م�ش ً
�إىل هذا االحتاد يف �أول يوليو املقبل.

للكني�س���ة الكاثوليكي���ة ،و�شخ�صي���ات
�إ�سالمي���ة ب���ارزة يف املنطق���ة ويف دول
�أوروبية عدة.

وميث���ل امل�سلم���ون  % 1.5م���ن �سك���ان
كرواتي���ا ،البال���غ عدده���م  4.2ملي���ون
ن�سمة ،نحو  % 87منهم كاثوليك.

وي�ضم املركز الإ�سالم���ي الذي بد�أ بنا�ؤه
يف �أكتوب���ر  2009م�سج���دًا
ً
كب�ي�را ،يبلغ من جانب���ه ،عقب �سادم�ي�ر -وهو �سائق
ط���ول مئذنته ً 23
م�ت�را ،ويق���ع على تلة �شاحن���ة « 27عا ًما» -عل���ى افتتاح املركز
تط���ل على خلي���ج كفارن���ر ،ودار ح�ضانة الإ�سالمي بكرواتيا قائ�ًل:اً  :بناء امل�سجد
ومدر�سة ابتدائية ،ومكتبة وعيادة طبية .مهم ج ًّدا بالن�سبة يل ،لأن ابنتي �ستذهب
م�سجد رييكا هو ثال���ث م�ساجد كرواتيا �إىل دار احل�ضانة هناك.
التي يوجد �أكربها يف العا�صمة ،والثاين
يف ح�ي�ن ق���ال عزي���ز �أميني ،وه���و �أحد
يف مدين���ة غونيا ال�شرقي���ة ،وتكلف بناء
البن���اة م���ن مقدونيا ويعي����ش يف ميونيخ
هذا امل�شروع الإ�سالمي -املمول من �أمري
جنوب �أملانيا� :إنه ج���اء مع �أ�سرته ليكون
قط���ر ال�شي���خ حمد بن خليف���ة �آل ثاين-
�شاهدًا على «وفاق حقيقي بني الأديان»،
نحو ع�شرة ماليني يورو.
معر ًب���ا ع���ن �أمل���ه يف �أن تك���ون كرواتي���ا
ح�ض���ر االحتفال وزير الأوقاف وال�ش�ؤون
منوذجا
التي �ستدخل االحت���اد الأوروبي
ً
الإ�سالمي���ة القط���ري غي���ث ب���ن مبارك
الك���واري ،وم�س�ؤول���ون ك���روات وممثلون الندماج امل�سلمني يف �أوروبا.
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وكان���ت جمموعة من م�شايخ ال�سلفية
بقيادة ال�شيخ وحيد عبدال�سالم بايل،
وال�شي���خ ن�ش�أت �أحمد ،وال�شيخ �أحمد
عبدالرحم���ن وال�شي���خ عم���ر �سعود،
قام���ت بعمل قوافل دعوية �إىل �أدغال
وقرى �إفريقيا لن�شر دين اهلل يف �أكرث
م���ن  60قري���ة ،وج���اءت اال�ستجاب���ة
مب�ش���رة بعد �أن �أعلنت ق���رى ب�أكملها
دخولها يف الإ�سالم.
وقام �شيوخ الدعوة ب�شراء بع�ض قطع
الأرا�ض���ى م���ن �أجل �إن�ش���اء امل�ساجد
ودور حتفي���ظ الق���ر�آن وحف���ر الآبار
مل���د القرى الفقرية باملياه ،الفتني �إىل
�أنه فى �أقل من ن�صف �شهر ا�ستجاب
م���ا يقرب م���ن � 35ألف رج���ل وامر�أة
للدعوة بالدخول يف الإ�سالم.

معتمــرا فرنسيـًا يــــزورون
58
ً

موقع «مرضعة» النبي [ بالطائف
زار  58معتم ًرا فرن�س ًّيا من طالب املعهد الأوروبي للعلوم الإن�سانية قرية
حليم���ة ال�سعدي���ة يف منطق���ة بني �سعد جن���وب مدينة الطائ���ف باململكة
ال�سعودية لتوثيق موطن تربية امل�صطفى [.
وكان الطلبة والطالبات طلبوا من ال�شركة امل�س�ؤولة عن رحلتهم للأرا�ضي
املقد�س���ة لأداء العم���رة زيارة موق���ع مر�ضعة الر�س���ول [ ورحلته ملدينة
الطائف وما تخللها من �أحداث تاريخية.

مسلمو بولجار الروسية يحتفلون
بذكرى اعتناقهم اإلسالم

الديلـــي تليجـراف:

المس��يحيـــة تواجــ��ه
كارثيا أمــام
انهيــ��ا ًرا
ًّ
اإلس�لام في بريطانيا

ذكرت �صحيفة الديلي تليجراف �أن الديانة امل�سيحية
يف بريطاني���ا تواجه انهيا ًرا كارث ًّي���ا ،وت�ضمحل ب�شكل
غري م�سبوق ,حيث �إن واحدًا من كل ع�شرة بريطانيني
ممن هم حتت �سن الـ 25م�سلم.
احتف���ل م�سلمو مدينة بوجلار القدمية برو�سيا الواقعة على نهر الفوجلا
الرو�س���ي بذكرى اعتن���اق بوجلار الفوجلا للدي���ن الإ�سالمي احلنيف يف
العام  922ميالد َّيا.
ودع���ا ر�ستم مينيخانوف -رئي�س جمهورية تتار�ستان -القيادات الروحية
مل�سلم���ي رو�سيا �إىل عقد لقاءات دورية على �أر�ض بوجلار ،حلل امل�سائل
امللح���ة للأمة الإ�سالمية ،كما طلب مينيخان���وف من م�سلمي رو�سيا «�أن
ت�صبح بوجلار �أر�ض االتفاقات وامل�صاحلة ،و�أن نتحد ،ونو�ضح للنا�س ما
الإ�سالم الذي ي�ؤمن به ال�شعب الترتي على الدوام».
ويقطن رو�سيا حوايل  20مليون م�سلم ،وذلك بعد ا�ستقالل خم�سة ع�شر
جمهوري���ة من اجلمهوريات التي كانت ت�شكل االحتاد ال�سوفييتي �ساب ًقا،
ويبلغ عدد امل�سلمني يف العا�صمة مو�سكو �أكرث من مليون م�سلم.

و�أ�ش���ارت ال�صحيفة الربيطاني���ة يف تقرير لها يف 18
ماي���و �إىل حتلي���ل جديد لإح�صاء �أج���ري عام 2011

�أظهر �أن عقدًا من الهجرة اجلماعية �ساعد يف تدين
االنت�س���اب �إىل امل�سيحي���ة بني ال�سك���ان الربيطانيني،
بينم���ا كانت هن���اك زيادة كبرية يف اعتن���اق الإ�سالم،
خا�صة ب�ي�ن ال�شباب ,وهذا يعن���ي لأول مرة �أن �أقلية
من الربيطاني�ي�ن �سي�صفون �أنف�سهم ب�أنهم م�سيحيون
خالل العقد القادم.

ووفق���ا لإح�صاء  ,2011ف�إن �إجمايل عدد امل�سيحيني
يف �إجنلرتا وويلز تدنى بواقع  4.1ماليني� ،أي بن�سبة
 ,% 10ويف نف����س الوق���ت ,زاد ع���دد امل�سلم�ي�ن يف
�إجنلرتا وويلز بن�سبة ..% 75
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«الب�شرى» التقت رئي�سها د .عبداهلل حممد العجيل

لجنة الدعوة اإللكترونية
(..)2012 - 2004

قصة إنجازات حافلة
�أخ�������ذت جلنة الدعوة الإلكرتونية على عاتقها منذ ن�ش�أتها العمل على
�سد الفراغ املوجود يف العمل الدعوي الإلكرتوين ،م�ستخدمة يف ذلك
كل و�سائ�������ل «املالتيميدي�������ا» احلديث�������ة وال�شبكة العنكبوتي�������ة والهواتف
الذكي�������ة والقن�������وات التلفزيوني�������ة الف�ضائي�������ة وغريها م�������ن التقنيات
املتواف�������رة ،ف�إن وجود هذه اللجنة الدعوي�������ة الإلكرتونية �ضرورة ملحة
لتق�������دمي املحتوى الإ�سالمي والدعوي للع�������امل يف امل�شرق واملغرب بال
قيود وال حدود وب�أي�سر ال�سبل.
ويف ه�������ذا اللق�������اء نبحر م�������ع م�ؤ�س�س هذه اللجن�������ة ورئي�سها
الدكتور عبداهلل العجي�������ل ليحدثنا عنها وعن الأهداف
التي قامت م�������ن �أجلها ،و�أبرز �إجنازاته�������ا وم�شاريعها
امل�ستقبلي�������ة ،وكيف ميكن لنا توظيف التكنولوجيا
والتقني�������ة يف العمل اخل���ي���ري ...ف�إىل ما جاء يف
اللقاء.
ح ــوار :حممود بكر

• حدثون�������ا ع�������ن بداياتك�������م يف العم�������ل يف
الدعوة الإلكرتونية �إىل �أن مت ت�أ�سي�س جلنة
تخ�ص�ص�������ت يف هذا املجال و�أ�صبحت الأوىل
فيه.
ب���د�أت العمل التطوعي ل���دى جلنة التعريف
بالإ�س�ل�ام يف عام 2004م ومت ت�أ�سي�س ق�سم
الدع���وة الإلكرتونية يف هذا العام ،وما لبث
�أن تطور بعد عام من العمل �إىل �إدارة تقنية
املعلومات عام 2005م ,ونظرا لتو�سع حجم
العمل انق�سم���ت الإدارة �إىل ثالث���ة �أق�سام،
ق�سم الدع���وة الإلكرتونية ،وق�سم الربجمة،
وق�س���م «املالتيميدي���ا» والت�صمي���م ،وك���ان
الهدف الرئي�س ه���و �إدخال �أثر التكنولوجيا
عل���ى العمل اخل�ي�ري والدع���وي ،واالرتقاء
بج���ودة العمل اخلريي با�ستخ���دام الأدوات
التكنولوجية املتاحة ،ثم قامت الإدارة العليا
بتحوي���ل ق�سم الربجمة وق�سم «املالتيميديا»
�إىل مراك���ز ربحي���ة ،حي���ث خرج���ت منه���ا
�شركة ترا�ست تكنولوجي ،وم�ؤ�س�سة زخرف
للدعاي���ة والإعالن ،وهم���ا �شركتان وقفيتان
تخدم���ان قط���اع العمل اخل�ي�ري والتجاري
م ًعا ,وظل ق�سم الدعوة الإلكرتونية يف جلنة
التعريف بالإ�سالم.

وتعزي���ز الهوية الإ�سالمي���ة لدى امل�سلم وفق
منهج و�سطي معتدل ،وبناء ج�سور التوا�صل
احل�ض���اري و�إ�شاع���ة ثقافة احل���وار البناء،
واح�ت�رام الأدي���ان ,وقيمن���ا ه���ي ال�شراكة،
والعم���ل اجلماعي ،واالحرتافية يف الدعوة،
واحلكمة واملوعظة احل�سنة.

ويف الرب���ع الرابع من عام 2010م مت �إطالق
م�ش���روع ال�شبك���ة الدعوي���ة املتخ�ص�ص���ة
التاب���ع للجن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام ،و�إدارة
الدع���وة الإلكرتونية ،ومن ث���م يف نهاية عام
2011م مت �إط�ل�اق م�ش���روع «ميكنة جمعية
النج���اة اخلريية» ،وكذل���ك مت افتتاح «مركز
املعلوم���ات» اجلدي���د يف وزارة املوا�ص�ل�ات �أما من ناحية م�شاريع جلنة الدعوة الإلكرتونية
ب�ب�رج التحرير ،ويف بداي���ة عام  2012م مت املتع���ددة ،فمنه���ا م�ش���روع ال�شبك���ة الدعوي���ة
ت�أ�سي�س جلنة الدعوة الإلكرتونية التي كانت املتخ�ص�ص���ة (بواب���ة الكوي���ت الدعوية) ،وهي
ق�س ًما يف البداية يف عام  2004م.
متخ�ص�صا و80
عبارة ع���ن  17موق ًعا دعو ًّي���ا
ً
• ب�ص�������ورة �أكرث تف�صيلاً  ..حدثونا عن جلنة �شبكة اجتماعية ،و 75مدونة بـ  13لغة ،وموقع
املهتدين اجلدد بـ  11لغة فعلية ،وموقع املكتبة
الدعوة الإلكرتونية واملهام املنوطة بها.
الإ�سالمي���ة ب���ـ  88لغة ،و 8جم�ل�ات دعوية بـ
تط���ور اللجن���ة بد�أ م���ن فك���رة �إىل ر�ؤية ,ثم
 8لغ���ات خمتلفة ت�صدر �شهري���ا ،و 34ترجمة
ق�سم ,ثم �إدارة ،ث���م جلنة ،وهي الآن الذراع
ملعاين القر�آن الكرمي لال�ستماع واحلفظ ،و34
االلكرتونية للجنة التعريف بالإ�سالم وللعمل
�إذاعة عرب الإنرتنت للقر�آن الكرمي بـ  34لغة،
الدع���وي ب�شك���ل ع���ام ،ونح���ن الآن نق���دم
وموقع تعليم جتويد الق���ر�آن الكرمي والتف�سري
خدم���ات دعوي���ة �إلكرتونية متع���ددة جلميع
 �إجنلي���زي ،وموق���ع الإمي���ان� -إجنلي���زي،دول الع���امل بلغات متع���ددة و�صلت �إىل 88
وموق���ع ال�صالة – �إجنلي���زي ،وموقع الباحثني
لغة ويف ازدياد م�ستمر.
ع���ن احلقيق���ة (امللحدي���ن) �إجنليزي/رو�سي،
و�أهداف اللجنة هي التعريف بالإ�سالم لغري وموقع تطوير مهارات الدعاة باللغتني العربية
امل�سلم�ي�ن ،ورعاية املهتدي���ن اجلدد ،وتعليم والإجنليزي���ة ،والدع���وة عرب الهوات���ف الذكية
وتوعية امل�سلم�ي�ن ،وتطوير مهارات الدعاة ،وال�شبكات االجتماعية (� 650ألف متابع).
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• هل هن�������اك م�شاري�������ع م�ستقبلية وخطط • كيف ميكن توظيف التكنولوجيا والتقنية
للجنة الدعوة الإلكرتونية؟
يف العمل اخلريي حق التوظيف؟

نقدم خدمات دعوية �إلكرتونية
متع��ددة جلمي��ع دول الع��امل
بلغ��ات و�صلت �إل��ى  88لغة ويف
ازدياد م�ستمر
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م�شاريعنا وخططنا يف �سبيل الدعوة ممتدة �إىل
م���ا ال نهاية ،و�سنعمل بكل �أداة جديدة تخدمنا
يف ن�ش���ر دين اهلل ،فبف�ض���ل اهلل وحمده متت
�إ�ضاف���ة �أول �إذاع���ة لرتجمات الق���ر�آن الكرمي
باللغ���ة الإجنليزي���ة يف قائم���ة �إذاع���ات «الآي
تي���ون» اخلا�ص مبنتج���ات �شركة �أب���ل العاملية
و�أجهزتها التي ت�ضم �أكرث من � 400إذاعة ,وقد
مت بعده���ا قبول � 3إذاعات �أخ���رى بالإ�سبانية
وال�صينية والربتغالي���ة ،ونحن م�ستمرون ب�إذن
اهلل يف ن�ش���ر جميع الرتجمات املتوفرة للقر�آن
الك���رمي ،ومت ت�شغيل خدمة املحادث���ة الفورية
عرب جميع مواقعنا ،و�إطالق الن�سخة احلديثة
م���ن بواب���ة الكوي���ت الدعوي���ة www.Islam.
 ،com.kwو�إط�ل�اق الن�سخ���ة احلديث���ة م���ن
موقع املكتبة الإ�سالمي���ة الإلكرتونية ال�شاملة
والذي يتميز بع���دة خيارات جديدة وحديثة لـ
 88لغ���ة ،وموقع الإ�س�ل�ام والهندو�س باللغتني
الإجنليزي���ة والهندية ،و�إنت���اج فيلم عن �صالة
اجلنازة بالتعاون مع �إحدى املراكز الدعوية يف
�أ�سرتاليا ،و� 3أف�ل�ام ق�صرية عن الإح�سان يف
الإ�س�ل�ام (الإن�سان -احليوان -النبات) ،وفيلم
ع���ن مفه���وم اخلال����ص (التوب���ة) يف اليهودية
وامل�سيحية والإ�سالم ،و�إطالق م�شروع احلقيبة
الدعوي���ة الإلكرتوني���ة ،و�إن�ش���اء مركز قواعد
بيانات املهتدين اجلدد ،و�إن�شاء رابطة الدعوة
الإلكرتوني���ة بالتع���اون مع �أكرث م���ن  50جهة
تعمل بالدعوة الإلكرتونية حول العامل.

�شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت) تقوم يف
خ�ل�ال  60ثانية ب�إر�سال  160مليون �إمييل،
و� 700أل���ف عملية بحث يف جوجل ،و�إجراء
� 370أل���ف مكاملة �صوتي���ة من خالل �سكاي
ب���ي ،و�إنزال  600فيل���م يف موقع الـيوتيوب،
وكل �أداة م���ن هذه الأدوات ال يقل متابعوها
ع���ن  100مليون ،ه���ذه الأرق���ام ت�شري اىل
التط���ور ال�سري���ع يف تكنولوجي���ا املعلومات،
فا�ستخ���دام التقنية ب�شك���ل �صحيح له ت�أثري
�إيجابي كبري على تقليل التكاليف الت�شغيلية
ريا عل���ى �أي م�ؤ�س�سة �أو
التي متث���ل عب ًئا كب ً
منظم���ة ،وزي���ادة كف���اءة العمل ع�ب�ر توفري
الوقت واجلهد واملال.
• م�شروع امليكن�������ة الإلكرتونية �أكرب م�شروع
خريي تقوم به م�ؤ�س�سة خريية على امل�ستوى
العربي ..هل لكم �أن حتدثونا عن ذلك؟
امليكنة عبارة عن �أنظمة �آلية مت�صلة ببع�ضها
عرب �شبكة مرتابطة وقواعد بيانات مركزية،
وتتواف���ق مع �سيا�س���ة الإج���راءات والقوانني
اخلا�ص���ة باملنظم���ة ,م���ع الأخ���ذ يف االعتبار
حج���م املنظم���ة �إن ك���ان �صغ�ي�را �أو متو�سطا
�أو كب�ي�را واحتياجات���ه الفعلي���ة ع�ب�ر درا�سة
املدخالت من البيانات واالحتياجات والربط
بينها ،ودرا�سة املخرجات واملعطيات من قبل
النظ���ام يف �ص���ورة نهائي���ة عرب بيان���ات تبلغ

ن�سب���ة دقته���ا  % 98مع �ضم���ان �سرية و�أمن
املعلومات والأر�شف���ة الآلية الدورية ،وت�سهيل
�سبل التوا�صل واملتابعة بني موظفي املنظمة.
وبالن�سب���ة جلمعية النجاة فقد ب���د�أ العمل يف
�إعادة هيكلة وت�صميم البنية التحتية ،وحتديث
ال�شبك���ات وخط���وط االت�ص���ال و�إن�ش���اء مركز
املعلوم���ات ع�ب�ر �أح���دث اخل���وادم والأنظمة،
و�إن�ش���اء قواع���د البيان���ات املركزي���ة ،وتركيب
�أف�ضل �أجهزة و�أنظمة احلماية و�أمن املعلومات،
وت�صميم �أنظمة خا�صة بقطاع العمل اخلريي،
مث���ل نظ���ام اال�ستقطاع���ات املرك���زي ،ونظام
املوارد املركزي ،والربط مع برنامج املحا�سبة،
وكذل���ك برنامج الأيت���ام وطال���ب العلم ونظام
امل�شرتيات ونظام الدعم الفني عن بعد ونظام
اخلطة اال�سرتاتيجية وقواعد بيانات املهتدين
اجل���دد ،وكذلك ت�صميم �شبك���ة ملواقع اللجان
التابعة للجمعية وتفعيل التربع االلكرتوين بها
وا�ستخ���دام الهواتف والأجه���زة الذكية ،وهذه
ه���ي امليكنة ،فهي عبارة عن جمموعة خدمات
مرتابط���ة ,متكن���ك يف النهاي���ة م���ن ا�ستخراج
امل�ؤ�ش���رات اخلا�ص���ة ب���الإدارة العلي���ا وقيا�س
الأداء حلظ���ة بلحظ���ة ,وع�ب�ر ا�ستكمال نظام
امليكن���ة �سنتمكن من تطبيق حوكمة املعلومات،
واال�ستفادة الق�صوى من جدوى هذه الأدوات.

�آلية ،وجمي���ع اللجان ال���ـ  15التابعة للجمعية
تعم���ل �ضم���ن نظام عم���ل و�سيا�س���ة �إجراءات
موح���دة ،مم���ا ي�سه���ل العم���ل ويوف���ر الوق���ت
واجله���د ،ويزي���د من دق���ة املعلوم���ات وتقليل
الأخطاء ب�شكل كبري جدا ,وكذلك �سيتم �إطالق
برنامج الإغاثة العاملي الذي �سيكون من �أف�ضل
الأنظمة اخلا�صة بالإغاثة ،وقد مت �إطالق موقع
جمعية النجاة الإلكرتوين بن�سخته احلديثة مع
بوابة للتربع الإلكرتوين عرب الكي نت والفيزا
واملا�س�ت�ر ،مع �أ�سلوب حدي���ث وم�شوق للتربع،
واالختيار ما ب�ي�ن عديد من امل�شاريع اخلريية
يف خمتلف املج���االت ،وبعدة دول وح�سب نوع
املال �إن كان زكاة �أو �صدقات �أو وق ًفا� ،أو حتى
� اً
أموال ربوي���ة ،ح�سبما جاء يف فتوى ا�ستخدام
الأموال الربوية يف �أماكن �صرف حمددة

• كيف ت�ستفيد املنظمات اخلريية من قواعد • م�������اذا �أعدت جلنة الدعوة الإلكرتونية من
البيانات التي يتم �إدراجها يف م�شروع امليكنة؟ م�شاريع وبرامج ل�شهر رم�ضان؟
�إن لقواع���د البيان���ات �أهمية كب�ي�رة ،فالأرقام مت �إنتاج � 5أفالم جديدة بـ 11لغة ،بالإ�ضافة
عندما جتمع وت�صف يف جداول ت�صبح بيانات� ،إىل عم���ل ملف خا�ص ل�شهر رم�ضان جلميع
وعن���د معاجلتها تتح���ول �إىل معلومات ،وعند املواق���ع التابعة ،وخ�صو�صا موق���ع املهتدين
عمل حتالي���ل متقدمة ت�صبح معرفة ،واملعرفة
اجل���دد ب���ـ 11لغ���ة ,وكذل���ك �سيت���م �إطالق
ت����ؤدي �إىل احلكمة ،والأخرية تقود �إىل الر�ؤية
م�ش���روع الدع���وة عرب �ص���ورة ،وكذلك دعم
والقي���م ،وه���ذه الطريق���ة نف����س طريقة عمل
�إخواننا يف �سوريا.
اخلطة اال�سرتاتيجي���ة وبنائها �إال �أن ت�سل�سلها
عك�سي ،وهذا ما ميكن الإدارة من قيا�س الأداء • ما �آخر �أخبار جلنة الدعوة الإلكرتونية؟
و�ضم���ان النجاح ،وذلك ح�سبما جاء يف نظرية بحم���د اهلل وف�ضل���ه ح�صلت جلن���ة الدعوة
�سكوت اي كاربنرت .2004
الإلكرتوني���ة عل���ى  3جوائ���ز م���ن م�ؤ�س�سة

� 5أفالم جديدة ب��ـ 11لغة..
ومل��ف خا�ص ل�شه��ر رم�ضان..
و�إطالق م�ش��روع «الدعوة عرب
�صورة»
ح�صلن��ا عل��ى املرك��ز الأول يف
االحتواء الإلك�تروين والثاين
والثالث يف التعليم الإلكرتوين
لعام 2012م

وكذل���ك قمن���ا بت�شغي���ل نظ���ام اال�ستقطاعات الكوي���ت للتق���دم العلم���ي ,املرك���ز الأول يف
املركزي ونظام املوارد املالية والعينية وربطهما االحت���واء الإلكرتوين واملركز الثاين والثالث
بنظام املحا�سبة ،حيث ت�صبح جميع الإجراءات يف التعليم الإلكرتوين لعام 2012م.
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ر�سائل دعوية

حل علين���ا �شهر رم�ض���ان الكرمي..
�شه���ر ال�صي���ام والق���ر�آن� ..شه���ر
الأخ�ل�اق والقدوة احل�سن���ة� ..شهر
الرحم���ات والعتق م���ن النار� ..شهر
الربكات والفوز باجلنة.
ه���ذا ال�شهر تنتظره قلوب امل�سلمني
بلهف���ة للتق���رب �إىل اهلل �سبحان���ه
وتع���اىل ،والإقب���ال عل���ى الطاعات
وجتن���ب املعا�ص���ي ،حي���ث يتحل���ى
النا����س بالأخ�ل�اق احل�سنة من حب
وعط���ف وعم���ل ج���اد ،وال�صف���ات
الطيبة من �صدق وعدل و�أمانة.
ولقد �آثرت جلنة التعريف بالإ�سالم
ه���ذا العام اختي���ار ق�ضي���ة «ح�سن
اخلل���ق» لدع���وة غ�ي�ر امل�سلمني من
خ�ل�ال حملة «خلك فع���ال ..بطيب
الأفع���ال» ،مل���ا متثل���ه م���ن �أهمي���ة
ق�صوى يف الدع���وة اىل اهلل و�إقبال
النا�س على الإ�س�ل�ام وت�أليف قلوب
املهتدين اجلدد.
ال ْخلاَ ق الفا�ضلة حتل يف مقدمة
�إن َْ أ
الأعمال الت���ي يدعو اليها اال�سالم،
بل جميع الأديان ،فرقي املجتمعات
مره���ون بتم�سكه���ا بالأخ�ل�اق التي
�شرعه���ا اهلل لعب���اده و�أمره���م به���ا
لتكون �أ�سباب �سعادتها.
فالإ�س�ل�ام ر�سالته ج���اءت من �أجل
الَ ْخ�َل�ااَ قِ  ،م�صدا ًق���ا لق���ول
َم َك���ارِ ِم ْ أ
ُ
امل�صطف���ى [�« :إنمَّ َ ا بُعِ ثْ���تُ ِ ألتمَ ِ ّ َم
�صا ِل َح ْال ْأخ َ
�ل�اقِ » ،حيث تتثمل هذه
َ
املكارم يف العفو والتوا�ضع وال�سالم
عل���ى ال�صغ�ي�ر والكب�ي�ر والك�ل�ام
الطي���ب واالبت�سامة ال�صادقة وغري
ذلك.
وللت�أكيد على مثل هذا الأمر فهناك

ق�صة لإحدى املهتديات من اجلن�سية
الفلبيني���ة �أ�سلمت يف جلنة التعريف
بالإ�سالم قب���ل �أربع �سنوات ،وكانت
درو�سا للمهتدي���ات اجلدد،
تعط���ي
ً
وق���د �سافرت قبل �سن���ة �إىل بلدها
الفلبني لزي���ارة والدتها الن�صرانية،
ملمو�سا يف
ريا
فالحظت والدتها تغ ً
ً
�سلوكي���ات ابنته���ا ،ف�أ�سلمت ب�سبب
ح�سن خلق ابنتها.
جمال ال�شطي
�إن �سالمة النا�س م���ن ل�سان امل�سلم املدير العام للجنة التعريف بالإ�سالم
هي احل���د الأدن���ى للأخ�ل�اق التي
يرب���ي عليه���ا الإ�سالم �أبن���اءه ،حتى
تت�آل���ف قلوبه���م وين�صرف���وا �إىل
التعاون فيما بينه���م ،فيما هو نافع
ومفيد لأنف�سهم ولأمتهم ،ولهذا كان
نفع الآخرين و�إدخال ال�سرور عليهم
من �أحب الأعمال �إىل اهلل.

علمتني الدعوة!

ولعلن���ا نتذك���ر موق���ف �أم امل�ؤمن�ي�ن
ال�سي���دة عائ�ش���ة ر�ض���ي اهلل عنه���ا
عندم���ا �سئلت عن خل���ق النبي [
فقال���ت :ك���ان خلقه الق���ر�آن ،حيث
كان [ يعامل �أ�صحابه بخلق ح�سن
ويقابله���م بوج���ه ب�شو����ش ومبت�سم،
حت���ى ق���ال �أحدهم ما ر�أي���ت النبي
[ �إال مبت�س ًما.
ورم�ض���ان فر�صة عظيمة للم�سلمني
لدع���وة غري امل�سلمني وت�أليف قلوب
املهتدي���ن اجلدد ،من خ�ل�ال تغيري
ال�سلوك واخللق للأح�سن والأطيب،
لأن���ه �شه���ر مي�ضي بن���ا وتتغري فيه
�أحوالنا ،ون�سعى جاهدين �إىل تغيري
�أنف�سنا ،وكما قال ال�شاعر:
الَ ْخ�َلقاَ ُق َما بَق َي ْت ***
الُممَ ُ ْ أ
�إنمّ َ ���ا ْ أ
َ
َف ِ�إ ْن ُه ُموا َذهَ َب ْت �أ ْخلاَ ُق ُه ْم َذهَ بُوا

«خلك فعال..
بطيب
()16
األفعال»

تغيري ال�سلــوك وا ُ
خللق
للأح�سـن والأطيـــب
من و�سائـل تفعيل دعــوة
غيــر امل�سلمني
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خلك فعال

بعد النجاح املنقطع النظري حلملة العام املا�ضي

الشمري« :خلك فعال ..بطيب األفعال»..
أكبر حملة دعوية مواردية لـ «التعريف
باإلسالم»
تطل�������ق جلنة التعريف بالإ�سالم كل عام حملة دعوية ،وهذا العام �أطلقت حملتها حتت عنوان
«خل�������ك فعال» ،لتدع�������و من خاللها املواطنني واملقيمني �إىل التفاع�������ل معها من خالل امل�شاركة
يف العم�������ل الدعوي الذي تقوم به يف دع�������وة غري امل�سلمني �إىل الإ�س���ل���ام ،واالهتمام باجلاليات
الإ�سالمي�������ة م�������ن خالل رعايتها �شرعيًّا وثقافيًّا ،كما �أن هن�������اك من يتحمل عبء حتقيق جناح
تلك احلملة ال�سنوية ،وهو ق�سم املوارد يف جلنة التعريف بالإ�سالم من خالل ت�سويقه للم�شاريع
والوقفيات التي تقوم على حتقيق �أهداف احلملة وجناحها.
يف ه�������ذا اللقاء مع مدير ق�سم املوارد يف جلنة التعريف بالإ�سالم حممد جميل ال�شمري نطلع
عل�������ى دور ق�سم امل�������وارد يف حتقيق جناح احلمل�������ة الدعوية التي تطلقها اللجن�������ة �سنويًّا ،و�أبرز
امل�شاريع والوقفي�������ات التي ي�ضطلع بها الق�سم ،والإجنازات التي حققها والطموح التي ي�سعى
�إىل حتقيقها ..ف�إىل ما جاء يف اللقاء.
ح ــوار :حممود بكر

• حدثون�������ا ع�������ن دور �إدارة امل�������وارد يف العمل
الدعوي الذي تقوم به اللجنة؟
متث���ل �إدارة امل���وارد العمود الفق���ري للجنة
التعري���ف بالإ�س�ل�ام ،حي���ث تنطل���ق منه���ا
الت�ص���ورات الدعوي���ة وامل�شاري���ع التي تقوم
على خدمة تل���ك الت�صورات ،فاللجنة لديها
خطة ا�سرتاتيجية �سنوية متفرعة من اخلطة
اخلم�سي���ة التي تقوم بها ك���ل خم�سة �أعوام،
هذه اخلطة ال�سنوية حتمل يف طياتها عديدًا
م���ن امل�شاريع الدعوية التي حتتاج �إىل مورد
�صرف عليه���ا ،وتخت�ص �إدارة املوارد بتوفري
م���وارد ال�صرف لك���ي حتقق تل���ك امل�شاريع
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�أهدافه���ا ،فم�ش���روع مث���ل م�ش���روع «حقيبة
الهداية» الهدف الدعوي له يتمثل يف دخول
غري امل�سلم�ي�ن �إىل الإ�س�ل�ام ،وحتدد �أرقام
�سنوي���ة كه���دف ا�سرتاتيح���ي ،ودور �إدارة
امل���وارد توف�ي�ر م���ورد �صرف عل���ى امل�شروع
ال���ذي تقوم �إدارة الدع���وة من خالله بتوزيع
� 50ألف حقيبة �سنوية بتكلفة �إجمالية 250
�أل���ف دين���ار كويتي ،حيث تتكل���ف احلقيبة
الواحدة خم�سة دنانري كويتية.
• �أطلق�������ت الع�������ام املا�ضي احلمل�������ة الدعوية
«الدع�������وة م�س�ؤولية ..بلغها معانا» ما �أبرز
ثمار تلك احلملة؟

ريا من الإجنازات يف تلك
حقق���ت اللجنة كث ً
احلملة ،وعلى ر�أ�سه���ا �إ�شهار �إ�سالم 4815
�شخ�ص���ا من خمتلف اجلن�سيات خالل عام،
ً
وتوزيع  45200حقيب���ة دعوية على مناطق
الكويت املختلفة ،وتوزيع �أكرث من � 200ألف
ن�سخة من املجالت الدعوية التي ت�صدر بـ8
لغات خمتلفة ،و�إقامة م�شروع �إفطار ال�صائم
يف خمتلف الأفرع يف الكويت ،حيث مت توزيع
� 88652أل���ف وجب���ة ،و�إقام���ة  9م�سابقات
للق���ر�آن الكرمي للم�سلمني اجلدد واجلاليات
ب�إجمايل  2431م�شاركا ،و�إقامة  620دورة
�شرعي���ة تخرج منه���ا  7544دار�سا ،والقيام
ب���ـ  7327زي���ارة ميداني���ة ،و�إقام���ة 1786

حما�ض���رة عل���ى م�ست���وى الأف���رع الرجالية
والن�سائية ،وغري ذلك من الإجنازات.
• كيف مت حتقيق هذه الإجنازات التي تعد
غري م�سبوقة يف العمل الدعوي؟
هذه الإجنازات وغريها ما كانت لتتحقق لوال
تفاعل خمتلف �شرائح املجتمع مع احلمالت
الدعوي���ة التي تطلقها اللجنة �سنو ًّيا ،فكانت
امل�ساهم���ات والدع���م ال���ذي تلقت���ه اللجنة،
بد ًءا م���ن �سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلاب���ر ال�صباح والأ�س���رة احلاكمة الكرمية
الذين تكفلوا ببع�ض م�شاريع اللجنة ،وكذلك
دعم وتفاعل املواطنني واملقيمني مع احلملة

بالدعـــم املـــادي والتفاعل الدعــــوي.
وهن���اك � ً
أي�ضا �سبب �أ�سا�سي يف حتقيق تلك
الإجنازات ،وهو املنهج الذي تقوم به اللجنة
يف دعوة غري امل�سلمني ،حيث ت�ستمد عملها
من قوله تعاىل} :ا ْد ُع �إِىل َ�سبِيل َر ِّب َك بِالحْ ِ ْك َمةِ
َوالمْ ْو ِع َظةِ الحْ َ َ�سنَةِ َو َجادلْ ُهم بِالَتِي ِه َي �أَ ْح َ�س ُن
�إنَّ َر َّب َ
���ك ُه َو َ�أ ْعل َ ُم بمِ َ ن َ
�ض��� َّل َعن َ�سبِيلِهِ َو ُه َو
�أَ ْعلَ��� ُم بِامل ُ ْهتَدِ ينَ{ ،فاللجنة منهجها احلكمة
واملوعظة احل�سن���ة ،والتعامل احل�ضاري مع
غري امل�سلمني ،والتعريف بالثقافة والعادات
والتقاليد العربي���ة والإ�سالمية� ،أما الهداية
فمرجعها �إىل اهلل عز وجل.

�إ�شهــار �إ�ســالم
�شخ�ص��ا من خمتلف
ً 4815
اجلن�سيات خالل عام واحد
ونطمح �إلى �إ�سالم 5300
هـذا العــام
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خلك فعال

�إدارة املــوارد هـي
العمـود الفقري
للجنة التعريف بالإ�سالم
وتنطلق منها الت�صورات
الدعوية وامل�شاريـــع

32

( )125ــ يوليو  2013ــ �شعبان

1434

• ماذا عن احلملة اجلديدة التي �أطلقتموها
حتت عنوان «خلك فعال»؟
اً
ا�ستكم���ال حلمل���ة العام
ه���ذه احلمل���ة ت�أت���ي
املا�ضي التي مت �إجنازها حتت عنوان «الدعوة
م�س�ؤولي���ة ..بلغه���ا معان���ا» ،حي���ث هدفنا �إىل
تفعي���ل دور املواطن�ي�ن واملقيم�ي�ن يف العم���ل
الدع���وي ال���ذي تق���وم ب���ه اللجنة م���ن خالل
�إ�شراكه���م ،وقيامهم بدوره���م الدعوي املنوط
به���م وفق حديث الر�سول [« :بلغوا عني ولو
�آية» ،وقوله تعاىلُ } :ق ْل هَ ـذه َ�س ِبيلِي �أَ ْد ُعو ِ�إلىَ
�ي�رة �أَنَاْ َو َم ِن ا َّت َب َعنِي ،{...وقوله:
اهلل َعلَى بَ ِ�ص َ
}يَ�أَيُّ َها ال َّر ُ�سو ُل بَلِّ ْغ َما � ِأنز َل �إِلَيْ َك.{..
واللجن���ة وفرت ك���ل الو�سائ���ل الدعوية لدعوة
غ�ي�ر امل�سلمني �إىل الإ�سالم ،ب���د ًءا من الكتاب
وال�شري���ط الإ�سالم���ي والو�سائ���ط املتع���ددة
واحلقائ���ب الدعوي���ة باللغ���ات املتع���ددة ،فلم
ترتك و�سيلة من الو�سائل الدعوية �إال ووفرتها
وي�سرته���ا ليق���وم كل �شخ����ص بواجبه الدعوي
يف دعوته���م ،و�إىل جان���ب ذلك قامت بتن�شيط
وتفعي���ل الدع���وة الإلكرتوني���ة يف اللجن���ة،
ف�أ�صبحت هناك املواق���ع الدعوية املتخ�ص�صة
مبختل���ف اللغات ،ومكتب���ة دعوية فريدة حتت
عن���وان «املكتب���ة ال�شامل���ة الدعوي���ة» تذخ���ر
بالآالف من الكتب مبختلف اللغات.
ولذل���ك فنحن نوجه الن���داء �إىل كل �شخ�ص
م�سل���م ب�أن يقوم بواجبه الدعوي ،و�أقول له:
ما عليك �سوى االت�ص���ال ب�أي فرع من �أفرع
اللجن���ة ،و�س���وف جتد املن���دوب ي�صلك �إىل
حمل �إقامت���ك ،حاملاً مع���ه حقيبة الهداية
لتك���ون �سب ًب���ا يف هداية الآخري���ن ،كما �أنك

� ً
أي�ض���ا ت�ستطيع من خالل جه���از الكمبيوتر
اخلا�ص ب���ك �أن تر�شد �أ�صدقاءك وزمالءك
يف العم���ل من غري امل�سلمني �إىل موقع جلنة
التعري���ف بالإ�س�ل�ام ،و�إىل ال�شبكة الدعوية
املتخ�ص�صة ،وكذلك املكتبة ال�شاملة الدعوية
ليتعرف���وا م���ن خ�ل�ال ذل���ك عل���ى الإ�سالم
ومبادئه ال�سمحة وح�ضارته العظيمة.
• ماذا عن �أبرز امل�شاريع الدعوية التي �سوف
يتم تفعيلها مع حملة «خلك فعال»؟

�أب���رز امل�شاري���ع م�ش���روع الزك���اة واحلقيبة
الدعوية واللغة العربية وحج املهتدين وعمرة
املهتدين وكفالة الدعاة وعلمني الإ�سالم ،كما
�أن هن���اك وقفيات متع���ددة ومتنوعة كوقف
التعريف بالإ�س�ل�ام ،ووقف رعاية املهتدين،
ووقف طباعة القر�آن الكرمي وعلومه ،ووقف
كفالة الدع���اة ...وغري ذلك م���ن الوقفيات
وامل�شاريع املتعددة.

• وم�������اذا ع�������ن الطموح�������ات الت�������ي ت�سع�������ون
لتحقيقها يف احلملة اجلديدة؟
�أبرز تلك الطموحات �أننا حددنا هد ًفا لتحقيقه
ه���ذا الع���ام �أال وه���و �إ�س�ل�ام � 5300شخ�ص،
ليكون هذا العام هو الأعلى يف معدالت �إ�شهار
الإ�س�ل�ام ،وال �شك �أن ه���ذا الرقم �سوف ميثل
حتد ًي���ا لعمل اللجنة ،ويحتاج ه�ؤالء �إىل رعاية
ودعم لتثبيتهم وتقوية �إميانهم وربطهم بدينهم
اجلدي���د ،ودجمه���م يف جمتمعه���م اجلدي���د،
وندع���و �أه���ل الكوي���ت جمي ًع���ا �إىل التفاع���ل
م���ع احلملة الدعوي���ة «خلك فع���ال ..بطيب
ريا.
الأفعال» ،ونقول لهم :جزاكم اهلل خ ً

دعوتن ـ ـ ــا

الإ�سالم جاء بتعاليمه الربانية
ب�شريع���ة �سمح���ة وعقي���دة
�صافية ،و�إن من �أهم ما يتطلع
�إلي���ه الإ�س�ل�ام يف �أحكام���ه
وت�شريعات���ه� ،إر�س���اء قواع���د
التكاف���ل االجتماعي و�إ�شاعة
املحب���ة والإخ���اء يف املجتم���ع
الإ�سالم���ي م���ع ا�ستثم���ار
املنا�سبات والأحداث من �أجل
تعمي���ق الروابط االجتماعية،
وهذا يعت�ب�ر حتقي ًقا ملقا�صد
ال�شريع���ة ،فللدعوة �إىل اهلل-
عز وجل -ف�ضل ال يُنكر ،ولذة
يف النفو����س ال ي�شع���ر بها �إال
م���ن ج َّربه���ا وذاق حالوته���ا،
بالإ�ضافة �إىل ن�صو�ص ال�شرع
الكثرية التي ج���اءت �إما �آمر ًة
به���ا �أو منوه ًة ب�ش�أنه���ا مب ِ ّين ًة
لف�ضائلَه���ا� ،أو حم���ذر ًة م���ن
التخ���اذل يف تبليغه���ا ،وم���ع
�أن ه���ذه الف�ضائ���ل معروف���ة
وم�شهورة ،ف�إن امل�شكلة تكمن
يف ت�ص���ور بع�ض امل�سلمني عن
رم�ض���ان �أنه مو�س���م مق�صور
عل���ى العب���ادة فق���ط ،فرمبا
اجته البع�ض �إىل التوقف عن
القيام ب�أي مهام دعوية خالل
هذا ال�شهر ،ويف�ضل �أن يتفرغ
متا ًم���ا للعبادة بك���ل �أنواعها،
�ص�ل�اة -ق���راءة ق���ر�آن -قيام
ليل -تهج���د� -أذك���ار -وذلك
ا�ستن���ا ًدا �إىل �أن �شهر رم�ضان

�شه ٌر للتعبد والتزود الإمياين،
وتنا�س���ى �أن �شه���ر رم�ض���ان
�أف�ضل ،بل �أرقى موا�سم الدعوة
هلل ،فيح�س���ن يف مث���ل ه���ذا
املو�سم العظي���م الرتكيز على
التعري���ف بالإ�سالم و�سماحته
لغ�ي�ر امل�سلم�ي�ن املقيم�ي�ن يف
البل���د من خالل �إقامة املوائد
م���ن قب���ل بع����ض امل�ؤ�س�س���ات
اخلريي���ة ومن ث���م دعوة غري
امل�سلم�ي�ن ،ويف ه���ذا �إح�سان
للنا����س ومـــدخ���ل للتعري���ف
بالإ�سالم والــدعوة �إليـه ،قال
تعاىل } َو َم ْن �أَ ْح َ�س ُن َق ْو اًل ممِّ َّ ن
َد َع���ا �إِلىَ ا ِ
�صالحِ ً ا
هلل َو َعم��� َل َ
َو َق���ا َل �إِ َّننِ���ي مِ ��� َن امل ُ ْ�سلِمِ نيَ{،
فف���ي �شه���ر رم�ض���ان تت���وق
النف�س �إىل بذل املال واجلهد
لتفط�ي�ر ال�صائم�ي�ن ،خا�صة
م���ن الإخ���وان الوافدي���ن �إىل
ب�ل�اد امل�سلمني ،في�سر الناظر
ر�ؤيته���م جمي ًع���ا عر ًبا وعج ًما
ً
وبي�ض���ا عل���ى �سفرة
و�س���و ًدا
واح���دة الك���ل ينتظ���ر الأذان
ليفط���ر ببع����ض مت���رات ،ال
يتقدم واحد على �آخر حل�سب
�أو ن�س���ب ،الك���ل يف �ساع���ة
واحدة ومكان واحد يفطرون،
والفك���رة ه���ي �أن ت�ستغل مثل
هذه املواقف املعربة يف دعوة
غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن ،وذل���ك بعدة
ط���رق منها ت�صوي���ر مثل تلك

املناظ���ر وبثه���ا ع�ب�ر و�سائل
الإعالم املختلفة كالف�ضائيات
والإنرتن���ت ،و�أن ي�صاح���ب
الإفطار ح�ضور بع�ض الدعاة
من تل���ك اجلاليات ويطرحون
بع�ض املوا�ضي���ع قبل الإفطار
ك�سماح���ة الإ�س�ل�ام ،والأخوة
الإ�سالمي���ة وحقوقها ،وتطرح
ه���ذه املوا�ضي���ع �إم���ا ب�شك���ل
كلم���ات ب�سيط���ة �أو نقا�ش���ات
مفتوحة بني احلا�ضرين ،و�أن
ي�ستقب���ل غ�ي�ر امل�سلمني عند
دعوته���م بالرتحي���ب وببع�ض
الهدايا التي ت�ؤلف قلوبهم �إىل
الإ�سالم.
فموائ���د �إفط���ار ال�صائم�ي�ن
من �أوج���ه �إظهار مدى عظمة
الإ�س�ل�ام ،حي���ث يجتمع على
ه���ذه املوائ���د �أ�شخا����ص م���ن
خمتلف اجلن�سي���ات جتمعهم
كلم���ة التوحي���د وال�شه���ود
بالر�سالة لنبين���ا حممد عليه
ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام ،وم���ن ثم
قيامهم لأداء فري�ضة ال�صالة،
وهذا يظهر �أن النا�س �سوا�سية
يف الوق���وف بني يدي اهلل عز
وج���ل ،وه���ذه �إح���دى ال�صور
الت���ي رمبا تخف���ى على بع�ض
غري امل�سلمني.

د .وفـ ـ ـ ـ ــاء بنت عامر العجمي
كلية العلوم االجتماعية
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

هل للدعوة
مكان في
رمضان؟!

رم�ضان �أرقى موا�سم
الدعوة �إلى اهلل وبخا�صة
دعوة غري امل�سلمني

يلال تطوع

�أنوار الزنكي

رئي�ســة ق�سـم العالقات العامــة
(الفريــــق التطوعـــي)
Anwar.alzanki@alnajat.com.kw
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البذرة اخلرية موجودة يف
نفو�سنا بحاجة �إلى �سقياها
بعمل تطوعي
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لطامل���ا ا�ستوقفتن���ي ه���ذه الآية
الكرمية ،وم�س���ت �شغاف قلبي،
فعزم���ت على معرف���ة خفاياها،
وب���د�أت جولة البحث يف املراجع
مي���ا وحدي ًث���ا ،وق���د ت�شرفت
قد ً
بالتعرف عليها بعمق �أكرب.
التطوع :هو تلك الأفعال النابعة
م���ن الإن�سان طواعي���ة من تلقاء
نف�س���ه ،اليري���د من ورائه���ا �إال
وج���ه اهلل! فاهلل -عز وجل -هو
الذي يثيب على القليل بالكثري،
واليبخ����س �أح���دًا مثقال ذرة من
عمل.
�إن للتطوع �أبوا ًبا عظيمة مفتحة ال�شع���ارات والربجم���ة بلغ���ات تعلم! �إنه �إبداع النهاية له!
لك���ل �شخ�ص ،م���ادام يف ج�سده
خمتلف���ة من باب التط���وع ،دون ق���ال تعاىلَ }:وا ْف َعلُ���وا الخْ َ �ْي�رْ َ
روح تتنف����س ،ك���ل عل���ى ح�سب
ِح���ونَ{ (احلج،)77:
�أي مقاب���ل ،كل ذلك �أثناء �أوقات لَ َعلَّ ُك��� ْم تُ ْفل ُ
ا�ستطاعت���ه ،ويف املك���ان ال���ذي الف���راغ التي تتي�سر له ،والتي ال ق���د نكون منه���م مبج���رد فكرة
تهواه نف�سه ،فال يوجد فينا �أحد
يفك���ر �أحدن���ا �إال يف اال�سرتخاء من الأفكار الرائ���دة النافعة� ،أو
�إال وهن���اك هواي���ة حمبب���ة �إىل
فيها ويف كوب من «الكابت�شينو» بحرف���ة متقن���ة� ،أو بعل���م نن�شره
قلب���ه ،وقد يبدع فيه���ا �أكرث من
ويف التقل���ب م���ا ب�ي�ن القن���وات ولوك���ان قلي�ًل�اً  ،ف���رب قليل نال
�إبداعه يف وظيفته! فعلى �سبيل الف�ضائية املختلفة.
برك���ة جليلة بني���ة �صادق���ة ،ما
املث���ال �أعرف �شابا يعمل طبيبا،
ُّج���ل م���ا �أرن���و �إلي���ه م���ن ه���ذه �أجم���ل �أن يقال بعد رحيلك (قد
والتخف���ى عليكم تل���ك املتاعب
احلكاي���ة هو االلتف���ات �إىل تلك كان هنا فالن)!.
الت���ي تواج���ه كل ممار����س لهذه
الوظيفة ،من ان�شغال مع املر�ضى النف����س النقي���ة الطاه���رة يف عمل اخل�ي�ر ي�ضاع���ف �أجرك،
وعملي���ات متعبة ب�شك���ل يومي ،داخ���ل كل �إن�س���ان ،والعمل على ب���ل وي�ضاع���ف م�شاركت���ك م���ع
ناهي���ك عن تل���ك (النبط�شيات) �سقي���ا تل���ك الب���ذرة اخلرية يف الآخرين ،من خ�ل�ال انخراطك
الدوري���ة� ،إال �أن ذاك ال�ش���اب داخلن���ا ،بابت�سامة نر�سمها على بن�شاط���ات خمتلف���ة م���ع �أنا�س
عا�ش���ق للإلكرتوني���ات وبرامج �شف���اه الفق���راء واملحتاج�ي�ن ،ال يرج���ون من عمله���م ربحا وال
احلا�س���وب االحرتافي���ة ب�شك���ل وبي���د رحيم���ة من�سح به���ا ر�أ�س نظ�ي�را �إال االرتق���اء ب�أنف�سه���م
جنوين ،وما ب�ي�ن ليلة و�ضحاها يتيم جناور بعده���ا �سيد اخللق عن ك���ل �شائبة تخد����ش نقاءها
ق���رر ،وبك���ل ح���ب� ،أن يتق���رب حمم���دًا [ يف �أعل���ى املن���ازل ،واخلريية التي ت�سكنها ،تفكر بكل
ً
خلالق���ه مب���ا يح���ب� ،شاك ًرا هلل مب�شاعر التفا�ؤل ن�شارك
مري�ضا ما متلك من مواهب و�إمكانيات
عل���ى تل���ك املوهب���ة الت���ي حباه �أن�ساه الأمل لذة الأمل ،ب�سياراتنا ،وعل���م ،ج���رب �أن متار����س �شيئا
�إياه���ا ،فق���ام بت�أ�سي����س �إذاع���ة مبنازلن���ا ،ب�أبنائن���ا ،بخلق ح�سن من ذلك يف تلك الزاوية امل�سماة
�شبابي���ة منوعة تب���ث على مدار ت�ستثار به نف�س تت�ساءل ده�شة :بالتطوع ..ق���ال [« :لقد ر�أيت
ال�ساع���ة ،وت�ش���رف بالقيام على م���ن بتلك الأخ�ل�اق قد ات�صف؟ رجال يتقلب يف اجلنة يف �شجرة
�إجن���از م�صح���ف �إلك�ت�روين يف �أي نهج عظيم حمله بني جنباته قطعه���ا من ظه���ر الطريق كانت
غاي���ة التمي���ز واجلم���ال ،وعمل يدعوه ل���ذاك الرقي؟ قد تهدي ت����ؤذي امل�سلمني» (رواه م�سلم)..
جاه���دًا يف جم���ال ت�صمي���م
روح���ا �إىل جنات النعيم دون �أن هل بعد ذاك الرقي رقي؟
ً

طريق الهدى

عدم قول ال �إله �إال اهلل!

لق���د �أمرنا اهلل ع���ز وجل بعدم
اتب���اع ال�سبل با�ستثن���اء ال�سبيل �أحد املهتدين يف جلنة التعريف
ال���ذي ج���اء ب���ه الر�س���ول [،
بالإ�س�ل�ام )عب���د اهلل( دخ���ل
وهو دي���ن الإ�سالم� ،صراط اهلل
الإ�سالم هو وعائلته ،ووالدته يف
امل�ستقيم ال���ذي ال اعوجاج فيه،
الهن���د على فرا����ش املوت ،وهي
فدعانا �إىل توحيد اهلل عز وجل،
مازال���ت غ�ي�ر م�سلم���ة ،والنا�س
و�إخال�ص الدين له ،واتباع الر�سل،
جاءوا لها من كل مكان لتوديعها
ق���ال تعاىل} :و�أن ه���ذا �صراطي
و�إلقاء النظرة الأخرية لها قبل �أن
م�ستقي ًما فاتبعوه وال تتبعوا ال�سبل
تفارق الدني���ا �إىل عامل الآخرة،
فتفرق بكم عن �سبيله{.
وعا����ش املهتدي حال���ة �صراع..
دعوة غ�ي�ر امل�سلمني تتطلب منا كي���ف �سيك���ون ح���ال �أم���ه بعد
فهم الواقع الدعوي ملن ندعوهم وفاته���ا؟ وفك���ر يف �آخرتها� ،إنها
�إىل الإ�س�ل�ام ،فه���ذه الدع���وة مل تعد تقب���ل الطعام وال�شراب،
ج���اء به���ا الر�س���ول [ لإخراج ومل يبق بينها وبني م�سريتها �إىل
النا�س من الظلم���ات �إىل النور ،اهلل �سوى خطوة القرب.
وم���ن عب���ادة العب���اد �إىل عبادة
رب العب���اد ،والنج���اة م���ن النار جل����أ هذا املهت���دي �إىل اهلل عز
والدخ���ول يف رحمة اهلل وجنته ،وج���ل داع ًي���ا وطال ًب���ا وراج ًي���ا
ف�أك�ث�ر غري امل�سلم�ي�ن يعتقدون هـــــدايته���ا ،ق���ال تعاىل}:وقال
�أنه���م على ال�ص���واب ،فنظرتهم ربك���م ادعونــــــ���ي �أ�ستجـــ���ب
للأم���ر لي�س���ت كنظرتن���ا نحن ،لكم ،{...وطل���ب من ابنته التي
وامل�سل���م لدي���ه نظرت���ه ال�شاملة كان���ت مرافقة جلدتها �أن تلقنها
للحظ���ة الت���ي يك���ون عليها غري ال�شهادة ،وقامت االبنة املهتدية-
امل�سل���م ،وه���ي حلظ���ة ال�شرك ،والنا�س حا�ض���رون هذا املوقف
وم���ا بعد ذل���ك من عق���اب اهلل الع�صيب -بالهم�س يف �أذن جدتها
ع���ز وج���ل� ،أم���ا غ�ي�ر امل�سلمني ودعوته���ا لقول “ال �إل���ه �إال اهلل
ف�ل�ا ي�ؤمن���ون �إال باللحظة التي حممد ر�سول اهلل” ..ثم عرفتها
يعي�شونه���ا ،وبالتايل ف���الإدراك الإ�س�ل�ام ب�إيجاز ..وه���ي تنظر
الكامل يكون عند امل�سلم ،فنحن �إليها ،والنا����س حولهما ينظرون
�أ�صحاب م�شروع للدنيا وللآخرة� ،إليهم���ا يف ده�ش���ة وا�ستغراب..
ولذلك وج���ب علينا الرتفق بهم وكـــــ����أن احليــ���اة ردت �إليه���ا،
عن���د دعوته���م للإ�س�ل�ام ،ولن���ا وفع�ًل�اً �أحياه���ا اهلل بعد ممات
�أن نتخي���ل ح���ال امل�سلم اجلديد كبيـــــر ،قـال تعاىل�} :أَ َو َمن َكا َن
بع���د �أن ي�سلم ويدرك �أن والديه َميْتً���ا َف�أَ ْح َييْنَ���اهُ َو َج َعلْنَ���ا لَ ُه نُو ًرا
َّا����س َك َمن َّمثَل ُ ُه
اللذين توفيا حرما اجلنة ب�سبب يمَ ْ ِ�ش���ي ِبهِ فيِ الن ِ

يف ُ
�س ب َ
الظل َم ِ
ِخارِ ٍج ِّمنْ َها{،
ات لَيْ َ
ونطقت ال�شهادتني ثم توفيت يف
نف�س الليلة.
ه���ذه الق�ص���ة تذكرن���ا بق�ص���ة
ال�صحاب���ي -ر�ض���ي اهلل عن���ه-
راع���ي الغن���م ال���ذي مل ي�سجد
املحامي منيف العجمي
هلل �سج���دة ورزقه اهلل ال�شهادة،
مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف
فدخ���ل به���ا اجلن���ة ،فق���د كان بالإ�سالم
ر�س���ول اهلل [ يف غزوة خيرب،
فخرجت �سرية ،ف�أخذوا �إن�سا ًنا
معه غنم يرعاها ،فجاءوا به �إىل
ر�سول اهلل [ فكلمه النبي [
ما �شاء �أن يكلم ،فقال له الرجل:
�إين �آمن���ت بك ،ومب���ا جئت به،
فكي���ف بالغن���م يا ر�س���ول اهلل؟،
ف�إنها �أمانة ،وه���ي للنا�س ال�شاة
وال�شاتان و�أك�ث�ر من ذلك! ،قال
علي���ه ال�صالة وال�سالم :اح�صب
وجوهه���ا ،ترج���ع �إىل �أهليه���ا،
ف�أخ���ذ قب�ض���ة م���ن ح�صب���اء،
�أو ت���راب فرم���ى له���ا وجوهها.
فخرجت ت�شت���د حتى دخلت كل
�ش���اة �إىل �أهله���ا ،ثم تق���دم �إىل
ال�ص���ف ،ف�أ�صاب���ه �سه���م فقتله،
ومل ي�صل هلل �سجدة قط! فقال
ر�س���ول اهلل [ ادخلوه اخلباء،
ف�أدخ���ل خب���اء ر�س���ول اهلل [،
حت���ى �إذا ف���رع ر�س���ول اهلل [
دخ���ل عليه ثم خ���رج فقال :لقد
ح�س���ن �إ�س�ل�ام �صاحبك���م .لقد
دخلت علي���ه و�إن عنده لزوجتني
ل���ه م���ن احل���ور الع�ي�ن) .رواه فهم الواقع الدعـوي من
متطلبات دعوة غري امل�سلمني
احلاكم يف امل�ستدرك(.

دخل الجنة
ولم يسجد
هلل سجدة..
إنه��ا تجارة
مع اهلل
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حلظات الهداية

�أال ن�ستحق هذا العتاب!

حممد ط ـ ــه خاطر

مدير العالقات العامة يف م�ؤ�س�سة زخرف

مقالة
مسموعة

�إتباع احلكمــة والت�آلــف
واالعت�صـام بحبل اهلل من
�ضرورات الدعوة �إلى اهلل
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م���ن ه�ؤالء الدع���اة الذين يخرج
كالمهم من القلب فيقع يف القلب
الدكت���ور والداعي���ة الإ�سالم���ي
حممد الراوي� ،سمعت له ر�سالة
به���ا حمي���ة وغرية عل���ى الدين،
يقوله���ا ون�ب�رة البك���اء تخال���ط
كالم���ه ،والدم���وع حتتب����س يف
عيني���ه� ،أردت نقلها �إليكم ،لأنها
تبعث يف امل�سلم روح احلياة نحو
هذا الدين:
ا�ست����أذن املذيع وق���ال له ت�سمح
يل �أوجه كلمة للأمة اال�سالمية،
فقال له تف�ضل ،فقال:
«م���ن ك���ل قلب���ي �أخاط���ب الأمة
الإ�سالمي���ة �أن تخاط���ب النا�س
جميع���ا� ،أن تخاطبه���م مبا �أنزل
اهلل! تخاط���ب املتجربي���ن مب���ا
�أن���زل اهلل! حت���ى ال يظلم الدين
معه���م ،لق���د ظلم���وا �أنف�سه���م
وظلم���وا دينه���م ،م���ع �أن ه���ذا
الدي���ن نف���اذه �إىل القل���وب...
وم���ن ي�سل���م هلل ويعتنق الإ�سالم
يك���ن �أق���وى �إ�سال ًم���ا م���ن �أبناء
امل�سلم�ي�ن �أنف�سه���م ،و�أن���ا �أقول
هذا ال ل�شيء! �إمنا لأن الإ�سالم
ال يحت���اج لتكل���ف ،ب���ل يحت���اج
�إىل ال�ص���دق! ه���ل �أ�ستطي���ع �أن
�أطال���ب امل�سلم�ي�ن و�أن���ا يف هذه
ال�س���ن التي قارب���ت الـ80عا ًما،
وكث�ي�ر من املتجربي���ن قد قارب
عمرهم ه���ذه ال�سن! �أال يخافوا
�أن يُطلب���وا غ���دًا �إىل احلف���رة؟
مل���اذا ال نخاط���ب النا�س بديننا؟
مل���اذا ال نخاطب ه����ؤالء مبا قال
اهلل تع���اىل ،ون�سكت عن الكالم
ب�أهوائن���ا و�شهواتن���ا و�سيا�ساتنا
الرعناء يف معظم بالدنا؟

�أما يكفينا �أن هذا الكتاب حفظ
م���ن �أجلنا ومن �أج���ل الإن�سانية
كله���ا؟! �أال ن�ستح���ق �أن تعاتبن���ا
الإن�ساني���ة كله���ا بني ي���دي اهلل
تع���اىل عل���ى تق�صرين���ا ،لأنن���ا
فرطنا يف تبليغ كتابه لهم؟!
ك���ل م���ا فعل���ه الر�س���ول [ مع
موفد قري����ش �أن تال القر�آن ،مل
كث�ي�را� ،إمنا قال
يق���ل قليلاً وال
ً
�أت�سمع مني؟ قال �أ�سمع ،ثم و�ضع
القر�ش���ي يده على فم���ه! �أن�صل
�إىل �أن دينن���ا يتهم ونحن �أحياء؟
�أن���ا ال �أق���ول �أب���دًا �أب���دًا بكالم
�أ�صحاب الرعونة ،وال �أقول �أبدًا
بالعنرتي���ة الكاذبة الفارغة التي
�أراها عند البع�ض ،حتى و�صلنا
�إىل م���ا و�صلنا �إليه� ..أنا �أطالب
باحلكمة �أن نبلغ ديننا ..بالت�آلف
�أن نبلغ ديننا ..باالعت�صام بحبل
اهلل �أن نبل���غ دينن���ا� ..أن نُ���رى
فيما بيننا رحماء حتى ال نطلب
الرحم���ة من غرين���ا� ..أن ينتهي
من حياتن���ا التجرب ..وقد و�صل
بنا احلال �إىل �أن كل �إن�سان فينا
خائف من م�صري معني.
�أنا قل���ت �ساب ًقا :متى ا�ستعبدمت
النا����س؟ مل���اذا ي�ستعب���د بع�ضنا
ً
بع�ض���ا؟ �أي���ن مقدراتن���ا نح���ن
امل�سلم�ي�ن؟ �أين تذه���ب؟ �أين ما
�آتانا اهلل م���ن نعم؟ هل ن�ضيعها
يف الهوى� ،أم لن�صرة دين اهلل؟

بذلك �أنن���ا نر�ضي العدو! العدو
ي�سل���م من حي���ث ال ندري نحن!
الع���دو ي�سلم وكل ورقة من كتاب
اهلل يف بالده���م بيعت لأن فيها
الإ�سالم.
الإ�س�ل�ام �شم����س ال تغي���ب� ،إن
بارح���ت ر�ؤو�س ق���وم �أنارت عند
�آخرين ،الإ�سالم هو دين مو�سى
وعي�سى وحممد ،عليهم ال�صالة
وال�س�ل�ام ،والر�س���ل والأنبي���اء
جمي ًع���ا ،فلم���اذا جنام���ل عل���ى
ح�ساب ديننا املجامالت الفارغة
ال�ساقط���ة التي جتعلنا نظن �أننا
نحم���ي �أنف�سن���ا بال�سك���وت عن
تبليغ ديننا؟
�أرج���و من اهلل تع���اىل �أن يوفقنا
ونفع���ل كما فعل ر�سول اهلل [
يف موطن���ه ه���ذا ،ق���ال لقري�ش
ا�سمعوا من���ي ،فعلين���ا �أن نقول
للنا�س ا�سمعوا منا.
أنا�سا
�أود واهلل العظي���م �أن نرى � ً
ذوي مكان���ة عظيم���ة �أن يقولوا
للنا�س �أ�سلموا لأن مو�سى م�سلم،
وال �أقول ل���ك لأنني ع�صابة� ،أنا
�إن �أخط����أت ق���ل يل �أخط����أت
مبي���زان� ،أم���ا �أن يذب���ح الن�ساء
والأطف���ال وكذا وكذا يف كل يوم
جن���د ق���رارات لي�س له���ا معنى،
ومفاهي���م تخ�ض���ع الر�ؤو����س..
حل�ساب من هذا؟ �سنعود جميعا
�إىل اهلل ،و�أرج���و من اهلل تعاىل
�أن يثبتنا على تقواه».

�أن���ا �أقول هذا مبنا�سبة ما ر�أيناه
م���ن ر�س���ول اهلل [ فيما قال،
مل يق���ل كلم���ة ع���ن ن�سب���ه ،مل
يق���ل كلمة ع���ن �أهل���ه �أو قبيلته� ،إذا �أردت �أن ت�سمع هذه الكلمات
مل يق���ل �أنا �أنا! ب���ل �أ�سمعهم ما ابحــــث ع���ن :كلمــــــــ���ة الراوي
جاء م���ن عند اهلل ،ملاذا ال نفعل للأمــــ���ة الإ�سالمية ..ت�شعر مبا
ذلك؟ ملاذا نتوارى بديننا؟ ونظن قــــر�أت!
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رجال من الكويت

السيد عبدالوهاب

عبدالعزيز العثمان..
شيخ نواخذة الكويت
عم���ر الإن�س���ان يف الدني���ا ق�ص�ي�ر ..ولك���ن
ه���ذا العمر ق���د يطول مبا يقدم���ه �صاحبه
من �أعم���ال خريية ،وكثريون م���ن �أبناء هذا
البلد الطيب الكويت �أفنوا حياتهم يف العمل
اخلريي ،فع��� َّم هذا اخلري �أنح���اء املعمورة،
ومل يخ��� ُل بل���د منه ،ومل يكن ُقط���ر �إال وكان
للعمل اخلريي الكويتي �أث ٌر فيه ،ف�ضلاً عما
بذره الكويتيون داخل بلدهم ..ه�ؤالء الرجال
ه���م حم�سنو الكويت ،ولذا ف�إننا يف كل عدد
�سوف نق���دم �شخ�صية من تلك ال�شخ�صيات
�أوجه الإح�سان يف حياته
التي بذرت اخلري يف كل مكان لنتن�سم عبري
�سريه���م العطرة .فت�شبهوا بهم �إن مل تكونوا ال �ش���ك �أن عمل �أهل البحر جعلهم يطلعون
عل���ى كثري من �آيات اهلل تع���اىل ،املبثوثة يف
مثلهم� ..إن الت�شبه بالرجال فالح.
�أر�ض���ه و�سمائ���ه وبحاره ،فريون م���ا ال يراه
عبدالوه���اب ب���ن عبدالعزي���ز ب���ن عثم���ان ،غريه���م من عجيب �صنع اهلل تعاىل وعظيم
مولود يف منطقة القبلة مبدينة الكويت عام خلق���ه وتدب�ي�ره ،كم���ا �أن �إح�سا�سه���م ب�أنهم
ُ
1323ه���ـ املوافق لع���ام 1905م ،لقب ب�شيخ قد يتعر�ض���ون للمخاطر يف �أي حلظة ،وقد
النواخ���ذة يف الكويت ملا ل���ه من جاه و�صيت يواجه���ون ال�صع���اب يف �أي مو�ض���ع ال �سيما
يف هذا املجال.
ف جعلهم قريبني من اهلل
يف �أوقات العوا�ص 
ينتم���ي النوخ���ذة عبدالوه���اب العثمان �إىل تع���اىل ،متوكل�ي�ن عليه ينزلون ب���ه حاجاتهم
عائلة توارثت العم���ل يف البحر �أبا عن جد ،ك���ل حني ،رجاء حفظ���ه و�سعة رزقه ،ولذلك
وهي عائل���ة كويتية عريقة ارتب���ط تاريخها كان املقت���در منهم يعطي الفق�ي�ر واملحتاج،
بالبح���ر م���ن �أول ي���وم ق���دم في���ه عميدها وال يت�أخ���ر ع���ن ب���ذل املع���روف يف لي���ل �أو
عبدالعزي���ز ب���ن عثمان من جن���د ،وهو من نهار،عم�ًل�اً بقول النب���ي [�« :إذا ماتَ اب ُن
ٍ
ٍ
النواخ���ذة املعروف�ي�ن يف زمان���ه بالكوي���ت� ،آد َم انقط ًع عملُه �إال من ٍ
جارية
�صدقة
ثالث
عل���م ينتف��� ُع ب���ه �أو ٍ
�صال���ح يدعو له»
ولد
ٍ
وتع���ود �أ�صوله �إىل قرية �سدي���ر (اجلنوبية) �أو ٍ
يف منطق���ة �سدير يف جن���د باململكة العربية رواه م�سل���م ،وهك���ذا ك���ان املح�س���ن الكرمي
ال�سعودية التي ارحت���ل منها �إىل الكويت يف املرح���وم عبدالوهاب العثمان ،الذي تعددت
حوايل عام 1274هـ )1857م( ،وكان عمره �أوج���ه الإح�سان يف حيات���ه ف�شملت عديدًا
م���ن �أبواب اخلري وخ�صال الرب ،فقد حر�ص
حينئذ اثني ع�شر عا ًما.
وكع���ادة �أبناء الكوي���ت يف ذلك الوقت التحق
عبدالوه���اب عبدالعزي���ز العثم���ان بال ُكتّاب
وتعلم فيه القر�آن الكرمي واحل�ساب واخلط،
ثم التحق مبدر�سة املال ها�شم احلنيان ،وقد
كان م���ن �أ�ساتذت���ه و�شيوخه �آن���ذاك ال�سيد
ها�ش���م وال�سيد �سع���د بن �شره���ان وال�شيخ
يو�س���ف ب���ن حم���ود ،وعندما بل���غ ال�ساد�سة
ع�ش���رة م���ن عم���ره اجت���ه �إىل تعل���م �أ�صول
املالحة وقيادة ال�سفن ال�شراعية.
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هلل على بناء بيوت اهلل داخل الكويت
رحمه ا 
وخارجه���ا ،فقام ببناء م�سج���د عبدالوهاب
عبدالعزي���ز العثم���ان بجامع���ة الكوي���ت
باخلالدي���ة ،و�إعادة بن���اء م�سجد عبدالعزيز
العثم���ان مع عبداللطي���ف �سليمان العثمان،
وذل���ك بفريج العثم���ان على �ش���ارع اخلليج
العربي ،وم�سجد املرحومة بيبي عبدالعزيز
الر�شيد البدر بامل�شاركة مع زوجته املرحومة
بيب���ي الر�شي���د الب���در ،ويق���ع يف منطق���ة
ال�صباحي���ة مبحافظة الأحم���دي ،وم�سجد
املرحوم���ة مو�ض���ي عبداللطي���ف �سليم���ان
العثم���ان زوجته ،يف القطعة الثامنة مبنطقة
الأندل�س مبحافظة الفرواني���ة وبناه �أوالده،
�أما خ���ارج الكوي���ت فقد قام ببن���اء م�سجد
التق���وى يف م�سقط ،وم�سج���د �سيفة ال�شيخ
بعم���ان ،وم�سج���د �شيخ���ة �س���امل ال�سبيعي
(والدت���ه) يف ال�سودان ،كما عني �أي�ضا ببناء
املدار�س ،و�إطعام الطعام ،و�إقراء القر�آن.
وفات ـ ـ ــه
بع���د حي���اة حافلة باخل�ي�ر والعط���اء والرب
والإح�س���ان ،وبعد عمر ناه���ز الثمانني عا ًما
بعام�ي�ن ،لقي املح�س���ن عبدالوهاب العثمان
وجه رب���ه الكرمي يف الراب���ع ع�شر من �شهر
فرباي���ر م���ن ع���ام 1408ه���ـ )1987م( ،يف
�أ�ش���رف بق���اع الأر�ض و�أطهره���ا ،يف مدينة
ر�س���ول اهلل [ ،ودفن بالبقيع بجوار الذين
�أنع���م اهلل عليه���م م���ن ال�صحاب���ة والتابعني
والعلماء العاملني.

الإعجاز العلمي

اإلعجاز

في أثر الصيام

على الصحـة

د� .صفي الدين �أحمد
طبيب عيادة طريق العافية ،و�أحد رواد التوعية
ال�صحية وال�صحة الطبيعية بالكويت.

فر����ض اهلل �سبحانه وتع���اىل على امل�سلمني
�ص���وم �شه���ر رم�ض���ان ،وبني لن���ا فوائده يف
القر�آن الكرمي }لعلكم تتقون{ ،وكذلك بني
لن���ا الر�سول الكرمي علي���ه ال�صالة وال�سالم
الكثري من فوائده.
وتنق�س���م فوائ���د ال�صي���ام �إىل فوائد روحية
تتمث���ل يف تعلم ال�صرب والإح�سان �إىل النا�س
والتق���رب �إىل اهلل والتفرغ للعبادة وغريها،
وفوائ���د ج�سدية تتمث���ل يف حت�سني ال�صحة
عمو ًم���ا ،وحت�س�ي�ن اله�ض���م والهرمون���ات
خ�صو�صا.
ً

يح�س���ن م���ن ال���دورة الدموي���ة وم���ن �صحة
خالي���ا الدم ،وذل���ك يف درا�سة متت من قبل
فريق من ثالثة �أطباء ،تناولت قيا�س كريات
الدم احلمراء �أثن���اء ال�صيام ومقارنتها بغري
ال�صائم.
يق���وي من املناع���ة ،وذل���ك يف درا�سة طبية
متت يف الواليات املتحدة الأمريكية ،من قبل
املركز الطب���ي الإ�سالمي للتعلي���م والبحث،
بوالية فلوريدا.
لل�صي���ام فوائ���د عل���ى تنظي���م هرمون���ات
اجل�س���م ،ومت���ت مناق�شة ه���ذه الفوائد من
قبل الباحث�ي�ن يف امل�ؤمتر الدويل الإ�سالمي
ح���ول الق�ضاي���ا الطبي���ة املعا�ص���رة ،وك���ان
النقا����ش حتت عن���وان�« :أثر �ص���وم رم�ضان
على هرمونات الربوج�ستريون والربوالكتني
(هرمون احلليب)».

ومن ب�ي�ن ع�شرات الفوائ���د ال�صحية املثبتة
لل�صي���ام انبهر علماء الطب من وجود فوائد لل�صيام �أثر على حت�سني ال�صحة الإجنابية،
غ�ي�ر متوقعة ،مت �إثباتها طب ًّيا بطرق البحث وذلك يف بحث طبي مثبت مت ن�شره يف املجلة
الطبي العادية ،حيث كان يظن بع�ض العلماء الطبي���ة لأمرا�ض الذكورة ،حتت عنوان�«:أثر
�أن ف�ض���ل ال�صي���ام يقت�صر على كونه فر�صة �ص���وم �شهر رم�ضان على الق���درة الإجنابية
لتقلي���ل الأك���ل و�إراح���ة املع���دة ،لك���ن الأمر للرجال».
اختل���ف عندم���ا متت درا�سة م���ا يح�صل يف
لل�صي���ام �أثر على تنظي���م �أداء اخلاليا التي
ج�سم ال�صائم قبل و�أثناء وبعد ال�صيام.
حتتاج �إىل الطاق���ة ،ومنها الع�ضالت ،حيث
ب���ل �إن بع����ض العلم���اء غري امل�سلم�ي�ن كانوا كان يظن البع�ض �أن ال�صيام ل�ساعات طويلة
يظن���ون �أن فوائد ال�صيام هي فقط من �أجل ي�ضع���ف الق���درة اجل�سمية ،و�أثب���ت البحث
�أن يتق���رب العب���د �إىل اهلل ،وم���ن �أج���ل �أن الطبي فوائد ال�صي���ام ل�ساعات طويلة على
يح����س باجلوع من �أجل �إر�ضاء اخلالق ،دون �أداء التمثي���ل الغذائ���ي (الأي����ض) خلالي���ا
�إدراكهم وجود منفعة عظيمة يف ال�صيام.
الع�ضالت.
وكان���ت هذه االكت�شاف���ات �سب ًبا لتعمق كثري لل�صيام �أثر على �ضبط ال�سكر واجلليكوجني
م���ن العلماء يف ه���ذا الدين ،حتى امل�سلمون يف الدم ،وذلك يف درا�سة ن�شرت يف الدورية
منهم ،فمن الذي علم النبي الأمي طريقة العلمية لوظائف الأع�ضاء.
طبي���ة لتح�س�ي�ن ال�صحة ب���دون احلاجة
يعزز ال�صيام من قدرة اجل�سد على التحمل
لأي �أدوية؟ ومن �أهم الفوائد ال�صحية،
بالن�سب���ة للمجهود الريا�ضي ،وذلك يف بحث
كما يف الدرا�س���ات الطبية التي متت
طب���ي ق���ام ب���ه � 5أطب���اء ،ن�شرت���ه اجلمعية
على ال�صيام:
الأمريكية لوظائف الأع�ضاء.

لل�صي���ام فوائد للكل���ى وامل�سالك البولية،
وذل���ك يف درا�س���ة متت عن �أث���ر ال�صيام
الإ�سالمي على مر�ض���ى الكلى وامل�سالك
البولي���ة ،وقيا����س التغريات لديه���م و�أثر
ال�صيام عليها.
ح���ول فوائد ال�صيام الكثرية على اجلهاز
اله�ضمي ،متت �إحدى الدرا�سات الطبية
عل���ى ال�صائمني لقيا�س ه���ذا الأثر ،وقد
متت الدرا�سة عل���ى حمو�ضة املعدة عند
ال�صائم�ي�ن ،ووج���دت فوائ���د ال�صيام يف
�شهر رم�ضان على �أداء املعدة.
لل�صيام �أثر وا�ضح يف حت�سني اال�ستفادة من
الدهون يف اجل�سم وتنظيم ال�سكر يف الدم،
والو�ص���ول �إىل وزن �صحي ،وه���و ما �أثبتته
جمموع���ة م���ن الدرا�سات الطبي���ة املتكررة
ب�شكل م�ؤكد ،حيث يقوم اجل�سم باال�ستفادة
من الدهون كم�صدر للطاقة مما ي�ساعد يف
الو�صول �إىل وزن �صحي.
وهناك كثري من الدرا�سات والأبحاث التي
تدور حول �أثر ال�صي���ام على كولي�سرتول
الدم ،و�أثر ال�صيام على مر�ضى ال�سكري،
و�أث���ر ال�صيام على مر�ض���ى �ضغط الدم،
وغريه���ا� ،إال �أنن���ا نذك���ر هن���ا �أن �صيام
املر�ضى يتطلب الت�أك���د من طبيب م�سلم
من �إمكانية ال�صيام �أو عدمها.
ومن الأمور التي در�سها الباحثون باهتمام،
ت�أث�ي�ر ال�صيام على ال�صح���ة �إىل ما بعد
رم�ض���ان ،حيث وجدوا �أنه يربمج اجل�سم
على تقلي���ل االعتماد عل���ى اجلليكوجني
املخ���زن يف الكب���د والع�ض�ل�ات� ،إذ يقوم
اجل�سم عادة با�ستخدام اجللوكوز كم�صدر
للطاقة ،ويف حاالت اجلوع الق�صري املدة،
يبد�أ اجل�س���م بعد ا�ستنزاف اجللوكوز يف
ال���دم با�ستخدام اجلليكوج�ي�ن من الكبد
والع�ضالت.

�أما عند اجلوع الطويل ،مثال � 10ساعات
و�أك�ث�ر ،يبد�أ اجل�س���م با�ستخدام الدهون
كم�صدر للطاقة ،وعند تكرار هذا ال�شيء
لع���دة �أيام ،يتربم���ج اجل�سم عل���ى ذلك،
والغري���ب يف الأم���ر �أن الأم���ر ال يتنه���ي
بنهاية �شهر رم�ض���ان ،بل ي�ستمر اجل�سم
عل���ى هذه الربجم���ة بعد رم�ض���ان �أي�ضا
لأنه تعود عليها على مدى عدة �أيام.
وبه���ذا تتحق���ق ع�ش���رات الفوائ���د ،منها
�ضبط ال���وزن الزائد ،ومنها �ضبط �سكر
الدم ،بالإ�ضافة �إىل �أثر مل يكن متوق ًعا،
وهو زيادة قدرة اجل�سم على حتمل
اجله���د ال�شديد ب�سبب زيادة قدرة
اجل�س���م عل���ى مواجه���ة ظروف
تتطلب جهدا ع�ضليا لتعوده على
ح�س���ن ا�ستغالل م�صادر الطاقة
والتنوي���ع بينها وق���ت ال�ضرورة،
ما ب�ي�ن اجللوكوز واجلليكوجني
والدهون.
يف النهاي���ة ينبغ���ي التذك�ي�ر
ب����أن فوائ���د ال�صي���ام تتطلب
احلر����ص عل���ى اجلوان���ب
ال�صحية الأخرى ،مثل ت�أخري
ال�سح���ور وتعجي���ل الفطور،
ويف�ض���ل العمل نهارا ولي�س
الن���وم ،ويف�ض���ل النوم ليال
ولي����س ال�سه���ر ،ويف�ض���ل
جتنب احللوي���ات ،وجتنب
امل�صنع���ة
امل�شروب���ات
وا�ستبداله���ا بامل���اء �أو
الع�صري الطبيعي الطازج،
وجتن���ب االندف���اع �إىل
الأكل بك�ث�رة و�شراهة عند
الإفطار ،بل تق�سيم الإفطار
ملراحل تدريجية.
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من الإ�سالم

ه�������ذه جملة م�������ن املقرتحات التي
ت�ساعد على تهيئة النف�س والبيت
وامل�سجد ال�ستقبال �شهر رم�ضان
املبارك الذي ن�س�أل اهلل �أن يبلغنا
وجميع امل�سلمني �صيامه وقيامه..
�إنه على كل �شيء قدير.
� اً
أول :الإن�س ـ ــان يف نف�سه

د .حممد احلمود النجدي
داعية �إ�سالمي

مقترحات
رمضانية

 - 1الع���زم عل���ى التوبة من جميع
الذن���وب واخلطايا يف �شهر التوبة
واملغفرة والرحمة ،ف�أبواب اجلنان
مفتوح���ة ،و�أبواب اجلحيم مغلقة،
يتب
وال�شياطني مقي���دة ،فمن مل ْ
يف رم�ض���ان فمتى يتوب؟! ومن مل
يطل���ب ر�ضا اهلل تعاىل فيه فمتى
يطلبه؟! فع���ن مالك بن احلويرث
قال :قال النبي [� :أتاين جربيل
فقال :يا حممد ،من �أدرك رم�ضان
فلم يُغف���ر له ،ف�أبعده اهلل ،فقلت:
�آمني .رواه ابن حبان.
� - 2إخال����ص العمل هلل عز وجل
يف هذا ال�شهر املبارك ،واحت�ساب
الأجر م���ن اهلل تعاىل ،يف ال�صيام
والقي���ام ،فعن �أبي هري���رة ر�ضي
اهلل عنه قال :عن النبي [ قال:
من �صام رم�ضان �إميا ًنا واحت�سا ًبا،
ُغفر له ما تق���دّم من ذنبه ،وقال:
من قام رم�ضان �إميا ًنا واحت�سا ًبا،
ُغف���ر له ما تق���دّم من ذنبه .متفق
عليهما.

اال�ستعداد لرم�ضان يف..
النف�س والبيت وامل�سجد!
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 - 3ا�ست�شع���ار نعمة اهلل �سبحانه
علينا ،بقدوم هذه املوا�سم املباركة
علين���ا ونحن عل���ى قي���د احلياة،
�شه��� ٌر تفت���ح في���ه �أب���واب اجلن���ة
واخلريات والربك���ات ،وتغلق فيه
�أبواب الن���ار والعقوبات ،وت�سل�سل
في���ه ال�شياط�ي�ن ،وقد ك���ان النبي
[ يُ ّ
ب�شر �أ�صحابه بقدوم رم�ضان

من الأوقات الت���ي ي�ستجاب فيها
الدع���اء ،وكذا �أوق���ات قيام الليل،
خ�صو�صا الثلث الأخري من الليل.
ً
 - 9تعوي���د النف����س على اجللو�س
يف امل�سج���د �أدب���ار ال�صل���وات،
وخا�ص���ة �صالتي الفجر والع�صر،
لال�ستفادة من الوقت بالقراءة.

فيق���ول :قد جاءكم �شه ُر رم�ضان،
ت���ب اهللُ عليكم
�شه��� ٌر مب���اركَ ،ك َ
�صيام���ه ،تُفتح في���ه �أبواب اجلنة،
أب���واب اجلحيم ،وتغ ُّل
وتُغل���ق فيه �
ُ
ري
فيه فيه ال�شياطني ،فيه ليل ٌة خ ٌ
ريها
من �أل���ف ٍ
�شهر ،م��� ْن ُحرم خ َ
فقد حرم قال بع�ض العلماء :هذا
احلدي���ث �أ�ص��� ٌل يف تهنئ���ة النا�س
 - 10تعويد النف�س على ال�صدقة
بع�ضه���م ً
بع�ض���ا ب�شه���ر رم�ض���ان
والب���ذل والعط���اء ،و�شهر رم�ضان
(لطائف املعارف �ص .)279
ه���و �شهر �إطعام الطع���ام بتفطري
 - 4العل���م ب����أن رم�ض���ان ميدان ال�صائم�ي�ن ،وكان النبي [ �أجود
املناف�س���ة على اخل�ي�رات الكثرية م���ا يكون يف رم�ض���ان ،حتى يكون
املتنوع���ة ،كالرحم���ة واملغف���رة �أج���ود باخلري من الري���ح املر�سلة
والدرج���ات واحل�سن���ات ،و�إجابة بالغيث.
الدعوات والعتق من النار.
 - 11احلر�ص على حتفيز النف�س
� - 5إعداد امل�صحف اخلا�ص بك ،يف رم�ض���ان ،وم�ضاعف���ة العم���ل
واملكان املنا�سب الهادئ ،وحماولة ال�صالح في���ه ،فقد كان النبي [
التف���رغ واالنقطاع ع���ن ال�شواغل يجتهد يف رم�ض���ان ،ما ال يجتهد
للتالوة والقراءة والتدبر.
يف غ�ي�ره ،كم���ا تق���ول �أم امل�ؤمنني
 - 6اختيار كتاب من كتب التف�سري عائ�ش���ة ر�ض���ي اهلل عنها ،وهكذا
املخت�ص���ر واملي�س���ر ،كـتف�س�ي�ر حياة ال�سلف وحالهم يف رم�ضان،
ال�سع���دي� ،أو زب���دة التف�س�ي�ر من اجلد واالجتهاد.
للأ�شقر ،رحمهم���ا اهلل� ،أو �أي�سر
 - 12اال�ستم���اع �إىل املحا�ضرات
التفا�سري للجزائري ،للرجوع �إليه
والدرو����س يف امل�ساجد واحلر�ص
عند الفراغ من قراءة الآيات.
عليه���ا ،وك���ذا يف الف�ضائي���ات
 - 7ومم���ا ذكره بع����ض �أهل العلم والأ�شرط���ة ،وق���راءة الكت���ب
�أ ْن يخ�ص����ص الإن�س���ان لنف�س���ه واملطويات اخلا�صة بذلك.
تالوتني يف رم�ضان ،الأوىل تالوةُ
 - 13تعويد النف����س على القيام،
تدبر ،وذلك بقراءة جزء واحد يف
وذلك بالزيادة يف الوتر والتهجد.
كل يوم بتدب���ر وت�أمل ،ويقف عند
ثانيًا :يف البيـ ـ ــت
عجائب���ه و�آيات���ه ،والثاني���ة تالوة
�أجر وثواب ،وهي التي تكون فيها  - 1توف�ي�ر امل�صاح���ف جلمي���ع
الق���راءة بق�ص���د اخلتم���ة وابتغاء �أف���راد الأ�س���رة ،لت�شجيعهم على
القراءة والتالوة.
الأجر والثواب.
 - 8تعوي���د النف����س عل���ى الدعاء
ورف���ع اليدين يف الزمان الفا�ضل،
والوق���ت امل�ستحب ،ووقت ال�صيام

 - 2تخ�صي����ص م�صلى يف املنزل،
ل�ص�ل�اة �أهل البيت فيه ،وقراءتهم
للق���ر�آن في���ه ،وه���و م���ن ال�س�ن�ن

املهجورة ،وقد ثبت عن النبي [
�أنه �أَمر ببن���اء امل�ساجد يف الدُّور،
و�أن ّ
تنظ���ف وتُطيب ،رواه �أبوداود
والرتم���ذي ،ق���ال بع����ض العلماء:
املراد اتخاذ بيت يف الدار لل�صالة
في���ه كامل�سج���د ،ي�صلي في���ه �أهل
البيت ،وقي���ل :املق�ص���ود بالدور:
القبائل والأحياء.

 - 3التحدث مع �أفراد الأ�سرة عن
رم�ضان وف�ضل���ه و�أحكامه وكيفية
اال�ستعداد له.

� - 4ش���راء الأ�شرط���ة واملطويات
والكت���ب اخلا�ص���ة برم�ض���ان،
وحماول���ة عمل م�سابق���ات عائلية
خا�صة برم�ضان.

ف����إن العم���رة يف رم�ض���ان تع���دل امل�صاحف ،ون�شر الكتب ال�شرعية ،درو����س وعظي���ة وتعليمية ،وتوزيع
حجة� ،أو حجة مع النبي [ ،كما وحفر الآب���ار وغريها ..فرم�ضان مطويات و�أ�شرطة وغريها.
�صح يف احلديث.
�شهر اجلود والكرم.
 - 12تخ�صي����ص بع����ض اللي���ايل
ّ
- 10
ح���ث الأه���ل والأوالد  - 4ا�ست�ضاف���ة بع����ض العلم���اء من ال�شه���ر الف�ضيل ،يجتمع فيها
والأ�صدق���اء عل���ى االعتك���اف يف والدع���اة وطلبة العلم يف امل�سجد ،الإمام مع جماعة امل�سجد للإفطار
امل�سج���د القريب م���ن البيت ،ف�إن لإلق���اء الكلم���ات واملواع���ظ قبل �أو ال�سحور ،للتوا�صل معهم ،في�أتي
االعتكاف �سن��� ٌة نبوي ٌة م�ؤكدة ،ملن رم�ض���ان و�أثن���اءه ،لتعريف النا�س كل واح���د منهم ب�ش���يءٍ من زاده،
ق���در علي���ه ،ول���و يو ًما واح���دًا �أو بدينهم عام���ة ،وبف�ضائل و�أحكام ويجتمعون عليه يف امل�سجد ،لأجل
ليلة.
�شهرهم خا�صة.
زي���ادة الأُلفة وال ّتحاب والتواد بني
 - 11امل�شارك���ة يف �إع���داد طب���ق
ي�س�ي�را،
يوم���ي ،ول���و ك���ان �شي ًئ���ا
ً
ليه���دى كوجبة �إفط���ار لل�صائمني
يف امل�سج���د� ،أو م���ن يع���رف م���ن
املحتاجني.

 - 12عم���ل م�سابق���ة يف حف���ظ
 - 5جتهي���ز املنزل مبا يتطلبه من �أحادي���ث كتاب ال�صي���ام ،من كتب
امل�أكوالت وامل�شروبات الرم�ضانية ،احلديث ،مثل كتاب بلوغ املرام �أو
خا�صة الرط���ب والتمر ،مع البعد كتاب ريا�ض ال�صاحلني.
عن الإ�سراف املذموم.
ثالثا :يف امل�سج ـ ـ ــد
 - 6مقاطعة ما تبثه و�سائل الإعالم
الهابطة يف رم�ض���ان ،والإعرا�ض
عن م�شاهدة امل�سل�سالت والأفالم
وم���ا فيها م���ن ن�س���اء متربجات،
ومناظ���ر خملة بالآداب ال�شرعية،
والبع���د عن متابعة مباريات الكرة
� - 2إ�ص�ل�اح و�إع���داد ك���ل مرافق
واللعب ،ولعب الورق!
امل�سج���د ،م���ن �إن���ارة داخلي���ة
 - 7تن�سي���ق وتوزي���ع الأعم���ال وخارجي���ة ،و�صيانة لدورات املياه
املنزلية بني �أهل البيت ،حتى جتد وتنظيفه���ا ،وم���ا حتت���اج �إليه من
ربة املن���زل وق ًتا للطاعة والعبادة ،امل���اء واملناديل الورقي���ة ،والفر�ش
وتنال ن�صيبها من العبادة واخلري وال�سج���اد ،والطي���ب والبخ���ور،
والأجر.
وفح�ص مكربات ال�صوت� ...إلخ.
 - 8تن�سي���ق برام���ج الزي���ارات  - 3ح���ث �أه���ل امل�سجد على بذل
العائليـــــــــــــــــ���ة ،واال�ست�ضاف���ات ال�صدق���ات و�إطع���ام الطعام ،من
الرم�ضاني���ة مع الأه���ل واجلريان �إفط���ار ال�صائمني وغريه ،والتربع
والأ�صدق���اء ،لئ�ل�ا يذه���ب وق���ت للم�شاري���ع اخلريي���ة املختلف���ة،
رم�ضان يف ال�سهر فيما ال ينفع .وكفال���ة الأُ�س���ر الفق�ي�رة ،وكفالة
� - 1أن يجته���د الإمام يف املواظبة
على جمي���ع الفرو�ض يف م�سجده
ط���وال �أي���ام ال�شه���ر ،لإ�سماعهم
كتاب اهلل تعاىل ،وملتابعة الأن�شطة
املتنوعة فيه.

 - 9حماول���ة �إعداد رحلة للعمرة،

 - 5اختي���ار الإمام كتا ًب���ا منا�س ًبا �أهل امل�سجد.
لأه���ل امل�سج���د ،وقراءت���ه عليهم  - 13احلر����ص عل���ى �أ ْن يخت���م
بع���د �إحدى ال�صل���وات ،ف�إن �شهر الإمام الق���ر�آن الكرمي يف �صالته،
رم�ض���ان فر�صة لاللتق���اء بالنا�س ول���و ختم���ة واح���دة ،يف �ص�ل�اة
و�أهل امل�سج���د خا�صة ،والتحدث الرتاوي���ح والقي���ام ،لي�سم���ع �أهل
معه���م ،حي���ث �إن �أغلبه���م يجل�س
امل�سج���د كتاب اهلل تع���اىل كاملاً ،
بعد �ص�ل�اة الع�صر ،فمن املنا�سب
فهو منهاجهم الذي ي�سريون عليه
�إلقاء كلمة توجيهية �أو موعظة� ،أو
يف حياتهم كلها ،وكتاب عقيدتهم،
بيان حكم �شرعي� ،أو التحذير من
وفي���ه جمي���ع م���ا يحتاج���ون �إىل
مع�صية �أو منكر حمرم.
معرفته من �أحكام دينهم ودنياهم
� - 6إع���داد امل�سابق���ات اليومي���ة و�أخراهم.
والأ�سبوعي���ة جلماع���ة امل�سج���د،
� - 14إع���داد برنام���ج جلم���ع
ور�ص���د اجلوائ���ز الت�شجيعي���ة
الزكاة وتوزيعها على فقراء احلي
للم�شارك�ي�ن ،ت�شجي ًع���ا له���م على
حف���ظ القر�آن الكرمي ،والأحاديث وغريهم ،وكذلك زكاة الفطر.
النبوي���ة ال�شريف���ة ،وطل���ب العلم و�إذا ك���ان هن���اك جمعي���ة خريية
قائمة بذل���ك ،ف�إنه يتع���اون معها
ال�شرعي والبحث والدرا�سة.
 - 8تخ�صي����ص جلنة م���ن �شباب جلمع و�إي�صال الزكاة مل�ستحقيها.
امل�سجد ،تقوم ب�إعداد وجبة �إفطار
لل�صائمني ،والإ�شراف عليها.

� - 15إع���داد برنام���ج لعي���د
رم�ضان ،مثل اجتماع �أهل امل�سجد
واجل�ي�ران بع���د �ص�ل�اة العيد يف
امل�سج���د ،لتبادل التهنئ���ة بالعيد،
وتقوي���ة الرواب���ط الأخوية بينهم،
وتناول بع�ض الطعام �أو احللوى.

 - 9توزي���ع الر�سائ���ل والكت���ب
النافع���ة والأ�شرط���ة املفيدة ،على
جماع���ة امل�سج���د ،و�أه���ل احلي،
وو�ض���ع الن�س���خ املجاني���ة للتوزيع
بامل�سج���د ،وح���ث النا����س عل���ى ه���ذه بع����ض الأعم���ال والأن�شطة
قراءتها ،واال�ستفادة منها.
املقرتح���ة ل�شه���ر رم�ضان ،وميكن
� - 11إع���داد برام���ج للجالي���ات �إ�ضافة م���ا هو مفيد ونافع للنا�س
اليتي���م ،وبناء امل�ساج���د ،وطباعة امل�ت�رددة على امل�سجد ،مثل �إقامة بح�سب الأحوال والبالد.
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«ال �إل���ه �إال اهلل حممد ر�سول اهلل» ..تغريدة
�أطلقه���ا الهولن���دي �آرنود ف���ان دورن� ،أعلن
مبوجبه���ا يف �شهر فرباير املا�ض���ي اعتناقه
للإ�س�ل�ام ،وقبل �سنوات قليل���ة كان «دورن»
ع�ض���و املجل����س البلدي عن ح���زب احلرية،
حزب خ�ي�رت فيل���درز املع���ادي للإ�سالم..
«ك���ان هذا خط�أ» ،يق���ول �آرنود�..أحدث خرب
�إ�سالمه دو ًّيا هائلاً داخل هولندا وخارجها..
م���ن م�ؤيد �ساب���ق لفيل���درز �إىل متحول �إىل
الإ�سالم!
�أجرى دورن مقابلة �صحفية مع قناة اجلزيرة
القطرية ،لكنه ف�ض���ل التزام ال�صمت وعدم
التكلم مع ال�صحافة الهولندية� ،إال لتلفزيون
«�إ�س�ل�ام» الهولن���دي ،يق���ول ف���ان دورن يف
املقابل���ة التلفزيونية :لق���د فوجئت بكل هذا
االهتمام العتناقي الإ�سالم ،وحل�سن احلظ
كانت معظ���م ردود الفعل �إيجابي���ة ،و�أ�صبح
ل���دي � 17أل���ف متاب���ع عل���ى موق���ع التويرت
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غري مت�سامح ،وي�سعى لل�سيطرة على العامل
ومعظمهم من الدول العربية.
لكنه تلقى �أي�ض���ا الكثري من الردود ال�سلبية ع���ن طريق العن���ف ،ويظلم الن�س���اء ،ولكنني
م���ن هولن���دا التي ت�س���ود فيها بيئ���ة معادية الآن ن���ادم على تفكريي ه���ذا ..لقد ارتكبت
ب�ش���دة للإ�سالم ،كما يقول فان دورن� :أدرك خط�أ بت�صديق مثل هذا الكالم.
الآن ك���م ه���و �صع���ب �أن يكون امل���رء م�سل ًما مت ف�ص���ل فان دورن من ح���زب احلرية ب�سبب
يف هولن���دا .هذا اجلو املع���ادي كان ال�سبب ارتكاب���ه �أخط���اء يف �إدارة �أم���وال احلزب ،كما
لرف�ضه دع���وة و�سائل االعالم الهولندية له ،فق���د م�صداقيته قبل ذل���ك ب�سبب ا�ستخدامه
«كنت �أخ�شى م���ن عدم تعاملهم باحرتام مع عل���ى ح�ساب���ه على موق���ع تويرت رم���ز �صليب
فر�س���ان املعبد ،وه���و الرمز ال���ذي ي�ستخدمه
القرار الذي اتخذته».
�أي�ضا االرهابي الدمناركي اندري�س بريفيك.
البداية
قبل ب�ضع �سن���وات كان فان دورن ع�ض ًوا يف
بلدية الهاي ،نيابة عن حزب احلرية ،حزب
خريت فيلدرز ،حيث قرر وقتها االن�ضمام �إىل
هذا احلزب ،لأنه كان حزبا جديدا ومبتكرا
وناقدا ،ول�سن���وات طويلة �شارك احلزب يف
موقفه املع���ادي للإ�سالم ،يقول� :شاركت يف
�صنع «الإ�سالم فوبيا» التي تعي�شها هولندا،
فق���د اعتق���دت �أن الإ�سالم دي���ن �سيئ ،دين

التعرف على الإ�سالم
بع���د �أن ُف�صل فان دورن م���ن حزب احلرية
ب���د�أ يف التعمق يف الإ�سالم عن طريق التعلم
الذات���ي ،مب���ا يف ذل���ك الق���ر�آن ،وبعد ذلك،
وبناء على ن�صيح���ة �أحد زمالئه يف املجل�س
البلدي ،ذه���ب �إىل م�سجد ال�سنة يف الهاي
�سعي���ا وراء �أجوب���ة عل���ى �أ�سئل���ة ت���دور يف
ذهنه.

الدين
والحياة
حممد ا�سعيدة

كثيـــر من ال�شباب جنحوا ً
بعيدا..
وواجبنا �إعادتهم �إلى الطريق ال�صحيح
يق���ول :هن���اك لقيت ترحيب���ا كبريا ،ومع
الوق���ت �أدركت �أن هذا االعتقاد ينا�سبني
جدا ،وفيه �أجد نف�سي.

اال�س�ل�ام ،وفقا خلريت فيلدرز ،لكن فان
دورن امل�ؤي���د ال�سابق لفيل���درز ال يوافقه
ال���ر�أي ويعتقد ان ال�سب���ب يعود لتجاهل
ه����ؤالء ال�شب���ان تعاليم اال�س�ل�ام ،ولي�س
العك�س.

يف فرباير املا�ضي ،وبعد عام من الدرا�سة
املكثف���ة للإ�سالم ،حتول ف���ان دورن �إىل
اال�سالم ،ولكن���ه ،واحرتاما لوالديه ،قرر
االحتفاظ با�سمه الهولندي وعدم تبديله،
وهو يتلقى يف الوق���ت الراهن درو�سا يف
الق���ر�آن واللغة العربية يف م�سجد ال�سنة،
«�أنا يف بداي���ة رحلة طويلة� ،إذ ال ينتابني
الوه���م �أنن���ي �أع���رف الآن ك���ل �شيء عن
اال�سالم».

كم���ا يعت�ب�ر ان م���ن واجب���ه الآن �إع���ادة
ه����ؤالء ال�شب���ان اىل الطري���ق ال�صحيح،
«هناك الكثري م���ن ال�شبان الذين جنحوا
بعيدا� ..أريد �أن �أحتدث معهم كي يدركوا
�أهمي���ة اال�سالم ،و�سيكون م���ن الرائع �أن
نتمكن من �إقناعهم بالعودة �إىل املدر�سة،
واالبتعاد عن طريق ال�سوء».

م�ساعدة امل�سلمني

�إىل مكة

يف امل�ستقب���ل القري���ب يري���د ف���ان دورن
تكري����س وقته مل�ساعدة ال�شبان امل�سلمني،
�إذ �إن معدل اجلرمية بني ال�شبان امل�سلمني
الهولندي�ي�ن مرتف���ع ن�سبي���ا ،وال�سبب هو

بدع���وة م���ن اململك���ة العربي���ة ال�سعودية
ذهب “فان دورن” �إىل مكة لإداء العمرة،
وقال�« :أرغب يف �أن �أمتكن يف وقت قريب
من �أداء احلج �أي�ضا».

يتعامل كثري من النا�س مع الدين الإ�سالمي على
�أنه �ش�أن خا�ص مع اخلالق ،وال عالقة له باحلياة
االجتماعي���ة للنا�س وبتنظيمه���ا وبو�ضع القوانني
والنوامي����س الت���ي تنظمه���ا وت�ؤط���ر العالقة بني
الأفراد فيما بينهم ،وكذا بني الفرد والدولة ،ويف
ه���ذا الإط���ار جند �أن الكثري م���ن النا�س ،خا�صة
الذين لي�س لهم الإملام الكايف بالدين �أو من الذين
يتجاهلون ذلك متعمدين العتبارات فئوية �ضيقة
�أو توجه���ات ليربالية �أو علماني���ة ممن يعتقدون
بقول���ة «الدي���ن هلل والوطن للجمي���ع» ،ال يعلمون
�أن الدي���ن الإ�سالمي تناول كل الق�ضايا وامل�شاكل
االجتماعية ،وكل م���ا يخ�ص ال�ش�أن العام للنا�س،
بكل دقة وتف�صيل ،لذلك مل يرتك القر�آن الكرمي
�شاردة وال واردة تتعل���ق بحياة النا�س �إال ونظمها
وو�ضع لها الإط���ار القانوين واملو�ضوعي للتعامل
معه���ا ،فنظم ال�ش�أن العام للنا�س ب�أدق التفا�صيل،
ومل ي�ت�رك �أي �ش���يء لل�صدف���ة �أو للت�أويل ،لذلك
كانت ال�شريع���ة الإ�سالمية د�ستو ًرا منظ ًما حلياة
الب�ش���ر ،ب���د ًءا بعالقة الفرد برب���ه وانتهاء بو�ضع
القوان�ي�ن والت�شريع���ات التي حتك���م العالقة بني
الأف���راد والدولة ،وق���د �أت���ت يف جوهرها وكلها
متج���ددة ومتحرك���ة ومن�سجم���ة م���ع �أي زم���ان
ومك���ان ،ال لب����س فيه���ا وال غمو����ض ،وك���ل هذه
الأمور ي�ست�شفها الإن�سان امل�سلم بالدرجة الأوىل
من القر�آن.
وال ميك���ن للإن�س���ان �إال �أن يبق���ى منبه��� ًرا بهذا
الدي���ن العظي���م الذي وهب���ه اهلل الب�شرية ،قر�آنا
اً
جمال
و�سنة نبوية عطرة ،حيث يدرك مبا ال يدع
لل�ش���ك �أن الدي���ن الإ�سالم���ي دين دول���ة وحياة،
لذلك جتدنا ،وعلى م���دار ال�ساعة ،ن�سمع ونقر�أ
ون�شاه���د عن الأع���داد الكبرية من جميع �أ�صقاع
الع���امل الت���ي ت�سلم وتن�ض���وي حتت راي���ة الدين
الإ�سالمي ،وذلك ملج���رد تعمقها وغو�صها قليلاً
يف هذا الدين العظيم.

خمتارت من الأوقاف

بعد التعاون املثمر بني املركز العلمي و«الإعالم الديني»

أبا الخيل :هدفنا تعزيز التعاون المشترك مع كل
مؤسسات الدولة
عبدالر�شيد را�شد
يف مل�س���ة وطنية و�إن�سانية كرمية
�أع���رب مدي���ر �إدارة الإع�ل�ام
الدين���ي يف وزارة الأوق���اف
وال�ش����ؤون الإ�سالمية عن عميق
�شك���ره للقائم�ي�ن عل���ى املرك���ز
العلم���ي ،وخ�ص بالذك���ر رئي�س
جمل�س الإدارة املهند�س والع�ضو
املنت���دب جمب���ل املط���وع ومدير
الت�سويق والعالقات العامة نواف
الردين���ي ،وذل���ك عل���ى التعاون
اجلاد والفاع���ل يف كل الق�ضايا
وامل�شاريع التي من �ش�أنها تعزيز
املنظوم���ة الديني���ة والإعالمي���ة
والثقافي���ة وتدف���ع بالوطن نحو
الرفعة والتقدم.
جاء ذل���ك خالل بي���ان �صحفي

�أو�ضح �أبا اخلي���ل من خالله �أن غاية الرقي والتعاون واحلر�ص
ذلك يندرج �ضم���ن ا�سرتاتيجية على تذليل كل العقبات.
ال���وزارة الرامي���ة �إىل تر�سي���خ و�شدد �أبا اخلي���ل على �ضرورة
القي���م واملب���ادئ الإ�سالمية مبا التع���اون امل�ش�ت�رك ب�ي�ن ك���ل
يتفق ودورها الإيجابي والثقايف م�ؤ�س�س���ات الدول���ة ،والعم���ل
عل���ى �إبراز الوج���ه احل�ضاري
نحو كل فئات املجتمع.
وبني �أبا اخليل �أن �شكر القائمني للكوي���ت ،ما م���ن �ش�أن���ه تعزيز
عل���ى املرك���ز العلم���ي ي�أتي بعد مكانته���ا ورفعته���ا ب�ي�ن الدول،
التعاون امل�شرتك بني اجلانبني ،الفت���ا �إىل �أن ذلك ال ينبغي �أن
والذي كان �آخره عر�ض �سل�سلة يلهين���ا عن ممار�سة دورنا جتاه
من الأف�ل�ام العلمي���ة الوثائقية جمتمعن���ا مبا ي�ضم���ن �سالمته
بقاع���ة الآي ماك�س التي تناولت من النواح���ي النف�سي���ة ويحقق
مو�ض���وع الإعج���از العلم���ي �سعادت���ه الأ�سري���ة ،و�إىل �أن���ه
وحظي���ت ب�إ�ش���ادة املخت�ص�ي�ن �سوف يبث خالل الفرتة القادمة
مثل �أفالم (موري�س والفرعون -باملركز العلم���ي �سل�سلة من �أهم
من الك���ون ال�صغ�ي�ر �إىل الكون الفال�ش���ات التوعوي���ة والأ�سرية
الكب�ي�ر� -أبواب ال�سماء) ،م�ؤكدًا �إحداه���ا بعن���وان «حمل���ة �أمان»
�أن القائمني على املركز كانوا يف وتناق�ش �أب���رز امل�شاكل املرورية،

�صالح �أبا اخليل
مدير �إدارة الإعالم الديني يف وزارة الأوقاف

و�أخرى بعن���وان «بنك ال�سعادة»،
وتت�ضم���ن مقوم���ات ال�سع���ادة
الأ�سرية ،و�أث���ر ذلك على الفرد
واملجتمع ،متمن ًيا دوام التوا�صل
ب�ي�ن الإع�ل�ام الدين���ي واملرك���ز
العلم���ي ،مب���ا يحق���ق م�صلح���ة
الوطن ويعلي من �ش�أنه.

حر�صا منها على دعم احلياة الدينية والثقافية بني البلدين
ً

وزارة األوقاف تهدي إصداراتها للمملكة المغربية
تلبي���ة لرغب���ة اململك���ة املغربي���ة يف التعرف
عل���ى �إ�ص���دارات وزارة الأوق���اف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية ،ممثل���ة يف �إدارة الإعالم الديني
�أه���دت الأخرية جمي���ع �إ�صداراته���ا املرئية
وامل�سموع���ة للمملك���ة ليت���م توزيعه���ا عل���ى
املكتبات العامة ودور الفكر والثقافة ،وذلك
به���دف التع���اون امل�ش�ت�رك وتعزي���ز التبادل
املعريف والثقايف بني البلدين.
�ص���رح بذل���ك مدي���ر �إدارة الإع�ل�ام الديني
ب���وزارة الأوق���اف وال�ش����ؤون الإ�سالمي���ة
وامل�شرف العام على امل�شروع القيمي لتعزيز
العبادات «نفائ�س» �ص�ل�اح �أبا اخليل ،حيث
�أو�ض���ح يف بي���ان �صحفي �أن ذل���ك يت�سق مع
ا�سرتاتيجي���ة الوزارة الرامية �إىل بث الوعي
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�سيم���ا يف ه���ذا الع�ص���ر الزاخ���ر بكثري من
الأفكار واملعتقدات غري ال�صحيحة.

الدين���ي والثقايف بني �أف���راد املجتمع ب�شكل
خا����ص واملجتمع���ات العربي���ة والإ�سالمي���ة
ب�شك���ل ع���ام ،وذل���ك لتجنب الوق���وع حتت كم���ا �شدد �أبا اخليل عل���ى �ضرورة احل�ضور
ت�أث�ي�ر القن���وات غ�ي�ر الهادف���ة الت���ي طفت الإعالمي الهادف ب�صورة �أو ب�أخرى ،حمذ ًرا
على ال�سط���ح يف الآونة الأخرية ،ف�ضال عن م���ن عواق���ب الته���اون يف مواجه���ة الإعالم
ومعت�ب�را �إي���اه �أق�صر الطرق
حتقيقه���ا ال�شراكة املجتمعي���ة التي حتر�ص غ�ي�ر الهادف،
ً
عليه الوزارة مع كل امل�ؤ�س�سات.
الخ�ت�راق عق���ول �أبنائنا وت�شوي���ه �أفكارهم،
و�أك���د �أبا اخلي���ل �أن التحدي���ات وال�سلبيات ومعر ًب���ا عن متنيه �أن تك���ون هناك م�ؤ�س�سة
التي انبثقت عن التقدم العلمي والتكنولوجي كربى ترعى قوافل الإعالم القيمي بطريقة
يف الوق���ت الراهن تفر�ض عل���ى امل�ؤ�س�سات علمي���ة مدرو�س���ة ،يت���م م���ن خالله���ا و�ضع
الدينية والإعالمية والرتبوية توحيد القوى ،اخلط���ط والربام���ج التي تتواك���ب وتتنا�سب
وتكثيف اجله���ود ،وتعانق الأيدي ،وذلك من م���ع الأحداث املوجودة بالق���در الذي ي�ؤهلنا
خالل برام���ج م�شرتك���ة ت�ستطي���ع النهو�ض للت�أث�ي�ر والفاعلي���ة ،وت�صحي���ح ك���ل م���ا هو
ب�أبنائن���ا والو�ص���ول به���م �إىل ب���ر الأمان ،ال خاطئ عن الإ�سالم.

www.edc.org.kw
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منى �أبوالف�ضل– �أميمة عبود– �سليمان اخلطيب

عدد ال�صفحات:

�2016صفحة من القطع الو�سط

عـ ــر�ض:

التحرير

النا�شر:

دار الفكر -مكتبة الأ�سد– 2008م

ظه���رت يف الآون���ة الأخ�ي�رة �صيح���ات م���ن
م�ؤ�س�س���ات ثقافي���ة غربي���ة و�شرقي���ة تدعو
للح���وار مع الغ���رب ،ر ًّدا عل���ى الدعوة التي
فجره���ا �صموئي���ل هنتنغت���ون ح���ول �صراع
احل�ض���ارات ،فج���رى عدي���د م���ن اللقاءات
الت���ي تنادي حلوار احل�ض���ارات والثقافات،
لك���ن ال�س����ؤال هن���ا ،ه���ل منتل���ك �آلي���ات
احل���وار و�أ�ساليب���ه وو�سائل���ه و�أدواته كالتي
طوره���ا الغ���رب ب�شك���ل مميز ،وجع���ل منها
مدار����س كالتفاعلي���ة والت�أويلية والظواهرية
والتعبريية والربغماتي���ة والفل�سفية ،بحيث
�أ�صب���ح للحوار تقنيات تك�ش���ف عن املخبوء
ال���ذي يكنه كل طرف نتيجة الرتاكم الرتاثي
واملعريف لديه؟ ونحن �إن كنا البد من�ضوين يف
هذه احل���وارات فعلينا �إتقان هذه الأ�ساليب
يف حواراتنا ،م�ستندين �إىل وعي من هويتنا
وثقافتنا ،ويف هذا الكتاب ثالثة بحوث تقدم
�آراء يف مو�ضوع احلوار بر�ؤية جديدة.
تتح���دث د.منى �أبوالف�ض���ل يف البحث الأول
عن النظرية االجتماعية املعا�صرة يف �أ�صول
التنظ�ي�ر ودواع���ي البديل ،فتق���دم الأن�ساق
املعيارية املتقابلة (النموذج الثقايف املت�أرجح،
والنم���وذج الثقايف الو�سط���ي ومقوالته) ،ثم
ت�ستعر�ض املقدمات الفل�سفية لعلم االجتماع
املعا�ص���ر ،و�آليات اال�ستيع���اب والتجاوز يف
ال�ص���راع الثق���ايف ،حي���ث �إن التفاع���ل ب�ي�ن
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الثقاف���ات ق���د يفي���د يف الق���راءة النقدي���ة
لل�ت�راث الغربي م���ن م�ص���ادره ،ودور م�سار
االحتكاك احل�ضاري بني ال�شرق والغرب يف
عملي���ة النه�ضة الأوروبية ،ثم تختم ب�إطاللة
من �أفق الثقافة الو�سطى.
�أم���ا البحث الثالث للدكت���ور �سليمان اخلطيب
�أم���ا يف البحث الث���اين فتق���دم د�.أميمة عبود فيدور ح���ول �أمن���اط انتقال الأفك���ار و�آلياتها
�أ�سل���وب احل���وار من حي���ث دوافع���ه و�أهدافه ب�ي�ن التفاع���ل واال�ستالب ،وه���ي درا�سة حول
و�شروط���ه و�آليات���ه و�أمناطه ،فتع���رف احلوار العالق���ة ب�ي�ن عامل الغ���رب وع���امل امل�سلمني،
ب�أن���ه �أحد الأ�ساليب امل�ستخدمة يف �أي خطاب حيث ي�ش�ي�ر �إىل �أن انتقال الأفكار باعتبار �أن
�إن�س���اين ،ويختل���ف عن غ�ي�ره م���ن الأ�ساليب الفك���ر ه���و اخلا�صية التي متي���ز الإن�سان عن
الأخ���رى كاملناظرة واجل���دل والنقد ،من حيث باق���ي املخلوق���ات ،وي�ساعد ذل���ك على نهو�ض
�ض���رورة �أن يك���ون هن���اك �صلة ب�ي�ن اخلطاب احلي���اة االجتماعية ،حمذرا م���ن الأفكار التي
واخلطاب���ات الأخرى ،ثم تق���دم تعري ًفا ملفهوم متت �صياغتها يف دوائ���ر �صنع القرار الغربية
احل���وار عل���ى امل�ستوي���ات املختلف���ة ،و�أنواعه ،من �أجل الرتويج لها ،خا�صة يف منطقة ال�شرق
والف���رق بين���ه وب�ي�ن املناج���اة ،والعالق���ة بني الأو�سط ،والعامل الإ�سالمي ب�صفة عامة.
مكوناته (ملفوظ ،وفهم �أو تف�سري ،و�سياق) ،ثم
وين���وه الكات���ب �إىل �أنه ينبغ���ي التفرقة بني
تو�ضح الأ�ساليب املتداخلة مع �أ�سلوب احلوار،
جانبني من احلراك الفكري ،وهما التفاعل
كاالت�ص���ال االجتماعي ،والنقا����ش ،واملحادثة،
الإيجاب���ي الناجز الذي ينطلق يف تعامله مع
واملجادل���ة ،واملناظ���رة ،وال�س���رد �أو احلك���ي،
الثقافات الأخرى من خالل مرتكزات ت�شكل
والتنازع �أو التخا�صم �أو املثاقفة والتوا�صل.
حقيق���ة الهوية واملرجعي���ة العقدية ،والثاين
وتعر�ض الكاتبة لل�سياقات املختلفة لأ�سلوب ه���و اال�ستالب الفك���ري واالن�صهار الثقايف،
احلوار ،حيث تتعر�ض ملفهوم الثقافة ومفهوم والذي يعني الرتويج لثقافة مغايرة يف �إطار
امل�ؤ�س�س���ات ،بالإ�ضاف���ة �إىل عالق���ات القوة م���ن الإح�سا����س بالدوني���ة ،يف الوقت الذي
وال�سياق االجتماعي والتاريخي.
يغي���ب يف ه���ذا املنهج ثقافة ال���ذات والفكر
وتختت���م بحثه���ا بتن���اول الإط���ار املفاهيمي املعرب عن هوية املتلقي.
للح���وار و�آلي���ات حتليل���ه يف اخلط���اب يف
اجتاهاته���ا اللغوية ،ث���م مو�ضوعات احلوار
و�أطرافه ونتائجه ،وذلك بالإ�شارة �إىل بع�ض
النماذج احلوارية.

فن احلوار الدعوي

احت���ل احل���وار مكان���ة فريدة يف
الإ�س�ل�ام ،فقد ورد ذك���ر احلوار
يف الق���ر�آن الك���رمي يف �أك�ث�ر من
مو�ض���ع ،ق���ال تع���اىل }َ ...ف َقا َل
اح ِب���هِ َوهُ��� َو يُ َحاوِ ُرهُ �أَنَ���ا �أَكْثرَ ُ
ِ�ص ِ
ل َ
َ
اً
َ
َ
َ
مِ نك َم���ال َو�أ َع ُّز نف��� ًرا{ ،كما �أن
هن���اك عدي���دًا م���ن احل���وارات
املت�ضمن���ة للآي���ات القر�آني���ة،
فهن���اك احلوار ب�ي�ن مو�سى عليه
ال�سالم وفرع���ون ،واحلوار الذي
كان بني خليل اهلل �إبراهيم -عليه
ال�سالم -وبني اهلل عز وجل حني
طل���ب من���ه �أن يريه كي���ف يحيي
املوتى.
ويف ع���دد �ساب���ق تناولن���ا املحور
الأول ،وه���و الدعوة �إىل الإ�سالم
م���ع بداي���ة الق���رن احل���ادي
والع�شري���ن ،حي���ث بين���ا حاج���ة
الدع���وة الإ�سالمي���ة للتطوي���ر،
و�أهمي���ة مواكب���ة امل�ستج���دات
احلديث���ة وغاية احلوار و�أهميته،
و�س���وف نتح���دث يف ه���ذا العدد
ع���ن مكانت���ه يف الق���ر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية ،ومناذج منه.
احلوار يف القر�آن الكرمي
اً
أ�شك���ال متع���ددة
ي�أخ���ذ احل���وار �
يف القر�آن الك���رمي ،فهناك حوار
اهلل �سبحانه وتعاىل مع املالئكة،
وح���وار اهلل �سبحان���ه وتعاىل مع
الر�س���ل والأنبي���اء عليهم �صلوات
اهلل و�سالمه ،وحوار اهلل �سبحانه
وتعاىل مع �إبلي�س عليه لعنة اهلل،
وحوار اهلل مع الأقوام عن طريق
الر�سل ،وح���وار اهلل مع الإن�سان
ك�إن�س���ان ،وح���وار الإن�س���ان م���ع
الإن�سان -حوار �أهل اجلنة والنار-
وحوار الر�سل مع �أقوامهم ،وحوار
الإن�سان مع املخلوقات الأخرى-

الهدهد والنم���ل -وحوار الأنبياء
م���ع الطغاة واحلك���ام واجلبابرة،
وح���وار الإن�سان مع اجلماد ،مثل
حوار الإن�سان م���ع �أع�ضائه التي
ت�شهد عليه وتنطق يوم القيامة.
�أ�سالي���ب احل���وار يف الق���ر�آن
الكرمي

الأ�سل���وب الو�صف���ي الت�صويري:
وه���و �أ�سل���وب يعر�ض ب���ه القر�آن
الك���رمي م�شاهد حواري���ة واقعية د .عــالء حممــد �سعي ــد
رئي�س االحتاد الإ�سالمي للأئمة واملر�شدين
مت���ت بالفع���ل ب�شكل ح���ي ي�أخذ ب�إ�سبانيا
بل���ب امل�ستم���ع مث���ل ح���وار اهلل
تعاىل للمالئكة ,وح���وار الأنبياء
والر�سل.
�أ�سلوب احلجج والرباهني :وهذا
الأ�سل���وب اعتم���ده الق���ر�آن لريد
على املنكرين واجلاحدين بالأدلة
واحلجج النقدية لتفيدهم ،ولبيان
انحراف عقائدهم ،ومن ذلك:

الربهن���ة عل���ى وحداني���ة اهلل:
�أي �إعط���اء �أدل���ة قاطع���ة و�أ�سئلة
داح�ضة لأوهام اعتقدها املعتقد
باعتباره���ا جاءت م���ن امل�سلمني
قال اهلل تعاىل } َق���ا َل �أَ َفتَ ْعبُدُو َن
مِ ���ن ُدونِ ا ِ
هلل َم���ا اَل يَن َف ُع ُك ْم َ�شيْ ًئا
َو اَل يَ ُ
�ض ُّر ُك ْم{.
الربهن���ة عل���ى البع���ث بالآي���ات
الكونية :وهو دعوة العقل الب�شري
�إىل التفك�ي�ر والتدب���ر يف ملكوت
ال�سموات والأر�ض ،ليثبت عظمة
اخلال���د وقدرته الطلق���ة ،ويثبت
ملنك���ري البعث �أنه���م غافلون عن
ذلك حيث قال اهلل تعاىل�} :أَ َّمن
يَ ْهدِ ي ُك ْم فيِ ُظل ُ َم ِ
���ات الْبرَ ِّ َوالْ َب ْحرِ
َو َمن يُ ْر�س ُل ال ِّريَا َح بُ ْ�ش ًرا بَينْ َ يَد َْي
َر ْح َمت���هِ �أَ�إلَ��� ٌه َّم��� َع اهلل تَ َعالىَ اهلل
َع َّما يُ ْ�شرِ كـــــونَ{.

الحوار في
القرآن
«»5
الكريم

اعتمـد القـر�آن الكــريـم
�أ�سلوب احلجج والرباهني
للـــرد على املنكريــن
واجلاحديــن
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مكفو
فين الت

ف المدينة المفسر

مصح

على اآليفون

املف�سر للآيب���اد يقدم لك
طبي���ق م�صح���ف املدين���ة
الو�ص���ف :ت
مي ،فهو يعر�ض امل�صحف
ية يف قراءة القر�آن الك���ر
جترب���ة واقع
املدينة املن���ورة ،م�صحوبا
�ش���ارا� ،أال وه���و م�صح���ف
ً
الأك�ث�ر انت
���ع �إمكاني���ة اال�ستماع �إىل
ي�س���ر للآي���ات القر�آنية ،م
بتف�س�ي�ر م
ري قراء العامل الإ�سالمي،
صوات جمموعة من م�شاه
الت�ل�اوة ب�أ�
س– ماجد فاروق وغريهم).
(�سعد الغامدي– ال�سدي�
وهم
ويتيح االنتقال ال�سريع �إىل
طبيق ب�سهولة ا�ستخدامه،
يتمي���ز الت
بي ال�شا�ش���ة ،كما يقدم لك
الأج���زاء عن طري���ق جان
ال�س���ور �أو
ف الأك�ث�ر ا�ستخداما ،كما
فلي���ة حتتوي على الوظائ���
قائم���ة �س
املرجعية من �أجل �سرعة
كانية ا�ستخ���دام العالمات
يت�ضم���ن �إم
ىل مو�ضع القراءة الحقا.
الو�صول ا
ف هامة ،مث���ل تغيري لغة
ئم���ة ال�سفلي���ة عدة وظائ���
وتوف���ر القا
عاء ختم القر�آن ،كما يوفر
اال�ستماع �إىل الت�ل�اوة ود
الواجه���ة ،و
صفحة �أو زي���ارة العالمات
النتق���ال ال�سريع برق���م ال�
�إمكاني���ة ا
ت االجتماعية كفي�سبوك و
�أو امل�شاركة عل���ى ال�شبكا
املرجعي���ة،
تويرت وجوجل.
سر االطالع على تف�سري ما
طبيق م�صحف املدينة املف�
كما يتيح ت
بتغيري و�ضع اجلهاز �أفقيا
آيات من ي�سار ال�شا�شة �أو
ل
تقر�أ من ا
القر�آن والتف�سري املي�سر.
ال�شا�شة تلقائيا بني �آيات
لتنق�سم
الرابط:
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وتيوب» تتيح البث
«ي
شر للقنوات فوق
المبا
األلف مشترك

لرف���ع وحتميل وم�شاركة
�أعل���ن موقع «يوتيوب»
خدمة جدي���دة تتيح ميزة
مقاط���ع الفيديو عن
�ستخدميه ب�شرط �أن يكون
البث املبا�شر جلميع م
رتك على الأقل لقنواتهم.
لديهم  1000م�ش
ية �أن «هذه اخلدمة تتيح
وذك���رت تقارير �إعالم
عتماد على �أكرث من كامريا
و�ضع الإعالنات واال
اهدي���ن وغريه���ا ،وميكن
والتحك���م بع���دد امل�ش
تفعي���ل املي���زة م���ن خالل
لأ�صح���اب القن���وات
�صفحة مزايا احل�ساب».
الت�أ�شري عليها من

وجيا لها

ن التكنول
 12نو ًعا م
ى اإلنسان
مباشر عل
املتخ�ص�صني
تأثير
ها فريق م���ن
را

ة علمي���ة �أج
مدى ت�أثريها
�شف���ت درا�س
يا احلديث���ة و
ك
ول التكنولوج
 12نو ًعا من
مريكي�ي�ن ح���
يف الع���امل �أن
ل
أ
ا
واالقت�ص���اد
على الإن�سان،
ى املواطن�ي�ن
ت�أثري مبا�شر
عل���
بني مائة لها
فة �أقل وتفتح
كنولوجيا من
�أعل���ى ،وتكل
الت
على �إنتاجية
وف ت�ساع���د
و�س
واقا جديدة.
التكنولوجيا
�س
�أ
ذه الأنواع من
�سة �أن �أول ه
حوايل 5.3
را
د
ال
ى ي�ستخدم���ه
و�أو�ضح���ت
واملوباي���ل الذ
�صية واملهنية.
ت،
ه���و الإنرتن
حياتهم ال�شخ
ت �شخ�ص يف
مليارا

اح

ذر ..ب
رامج ت

نسخ
ة
ج
د
ي
دة من
«هاش
ت
ا
تطبيق
ق
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عرب» ل
«آيفون»
هواتف
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طلق���ت �ش
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logy
التناف�سي���
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وبناء ال
�شبكات
ث���ا جدي ًدا
تطبيق���ات
ل
ت
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���
ف
ق
الذكية
«ها�شتا
«�آيفون» .
ق الع���رب
»
عل
ى
ه
واتف
يُذكر �أ
ن «ها�شتاق
ا
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ب
»
موق���
خدمة
ع «تويرت»،
ملتابعة �آخ
ر
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ح
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ث على
املوق���ع ،ول
ع
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رث املو�ض
م�ستخدمو
جتماعي���ة
وع���ات املت
«
ت
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رت
»
عل
�آي
يف العا
ى ال�شبكة
تي نيوز».
مل العربي،
ب
ح
�
س
ب
موقع «�إيه
وي
ق���وم التط
ب
ي
���
ق
ب
ع
ر
والتغ
����ض �آخر
ريدات وال
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�إ�شراقات نف�سية

د .عائ�شة عبدالعزيز ال�شيخ
• �أ�ستــاذ م�شارك للعلوم النف�سية واالجتماعية
بجامعة نيويورك فرع مملكة البحرين
• دكتوراه يف علم الإن�سان الطبي واالجتماعي

إدراك
الحقيقة
مفتاح
الهداية

�أ�شد ما يحتاجه
املهتدي اجلديد التقبل
واالحت�ضان والأخوة

�إن مفه���وم احلقيق���ة مفه���وم
كث�ي�را على
معي���اري يعتم���د
ً
الزاوي���ة التي تنظر منها �إليه،
فق���د يكون م���ا تعتربه حقيقة
مطلقة مقد�س���ة �أزلية ،يقيمه
الآخرون على �أنه وهم تقاليد
بالية ورجعي ًة فكرية .ومفهوم
احلقيق���ة يف الفل�سف���ة يعترب
م���ن الإ�شكالي���ات الك�ب�رى،
كونه يتعلق باملواقف املختلفة
وبالقيم العليا كاحلق واخلري
واجلم���ال والعدال���ة ،وعلي���ه
فه���و مفهوم هالم���ي ال ميكن
�ضبطه ،فما تراه ح ًّقا لك قد
اً
وا�ستغالل،
يراه الآخرون �سل ًبا
اً
جمال حقيق ًّيا قد يراه
وما تراه
غريك كعن�صر مثري للرغبات
ٍ
ومله ع���ن الطاعات ،وما تراه
اً
عدل يراه الطرف الآخر ميلاً
يف املي���زان ،وبالن�سب���ة للعلوم
النف�سي���ة واالجتماعية يتجلى
مفه���وم احلقيق���ة يف داللت���ه
ال�شائعة والتي غال ًبا ما ت�ستند
عل���ى معي���ار �أ�سا�س���ي وه���و
معي���ار الواقعية ،وهكذا يكون
احلقيقي هو الوج���ود القابل
ل�ل��إدراك احل�سي املبا�شر� ،أو
القابل للتحقق الواقعي ،ولكن
كل تلك االجتهادات يف تعريف
احلقيق���ة تفتق���ر للجان���ب
الروحي غري الدنيوي ،فكيف

بن���ا �أن من�سك بدرجة الإميان
ب���اهلل؟ وكي���ف بن���ا �أن نقي���م
ال�سع���ي لطاعته ببي���ع الدنيا
وعاملن���ا احل�سي �أجمع لغر�ض
و�سام ،وهو عامل غيبي
حمدد
ٍ
�أجم���ل؟ كي���ف نح�س���ب ثواب
الآخرة مبقايي�سن���ا الدنيوية؟
ه���ذا بالن�سب���ة مل���ن �أنعم اهلل
علي���ه بنعمة اال�س�ل�ام وتربى
يف �أ�س���رة وجمتم���ع �إ�سالمي،
فما ب���ال من اهت���دى جديدًا
لطريق ال�سداد ،طريق العودة
�إىل اهلل! كيف ي�شعر املهتدون
اجلدد بعد �أن و�ضعوا �أرجلهم
على ذاك اخلط الفا�صل بني
اجلن���ة والن���ار؟ م���اذا يحتاج
منا هذا املهت���دي لكي يدرك
حقيق���ة الإ�س�ل�ام ومبادئ���ه؟
كي���ف ميكن���ه ا�ستثم���ار تل���ك
املب���ادئ يف حيات���ه الدنيوية؟
كي���ف ميكن���ه الثب���ات عل���ى
ه���ذا الطريق ورف����ض جميع
احلقائ���ق ال�سابقة التي تربى �إن �أ�ش���د م���ا يحتاجه املهتدي
عليها قب���ل �إميان���ه واعتناقه يف بداية �إ�سالم���ه هو التقبل
الإ�سالم؟
واالحت�ض���ان والأخ���وة ،فتلك
لقد قر�أت للعديد من زمالئي احلقيق���ة الوحي���دة الت���ي قد
ال ُكت���اب يف جمل���ة الب�ش���رى تزي���د م���ن اطمئنانه لرتك ما
عن �أث���ر فن املعامل���ة الطيبة عهده وال�سعي لال�ستزادة من
يف ج���ذب غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن احلقائق اجلديدة التي يحتاج
للإ�س�ل�ام وك�س���ب قلوبه���م �إليه���ا ب�ش���دة يف مللم���ة نف�سه
وحتفيزه���م عل���ى البحث عن وا�ستعادة توازنه الروحي.
وخ�صو�ص���ا ل���دى
حقيقت���ه،
ً
�أ�صح���اب امل�شاع���ر الأ�صيل���ة
والفكر النري والقلب ال�صايف،
ف����إدراك احلقيقة ه���و مفتاح
الهداي���ة للإ�س�ل�ام ،ولك���ن
وبح�س���ب النف����س الب�شري���ة،
فعندم���ا يبد�أ غ�ي�ر امل�سلم يف
البح���ث عن حقيق���ة الإ�سالم
ف�إن���ه مير يف الع���ادة مبراحل
عدي���دة بدايته���ا ال�صراع بني
م���ا ُ�سقي به م���ن تعاليم دينه
ال�ساب���ق وبني ما يتعرف عليه
من تعاليم جديدة� ،أما املرحلة
الثاني���ة فهي مرحل���ة مقاومة
اجلديد من احلقائق ،فالنف�س
الب�شري���ة -امليال���ة لل�ش���ك
واحلذر -ترتك املتعرف على
الإ�س�ل�ام يف مد وج���زر ،فهو
تارة مقتنع بحقيقته اجلديدة،
وت���ار ًة �آخرى منجذب لركائزه
و�إرثه الديني القدمي.

أسلم في آخر يوم من رمضان
ال�س��������ؤال� :أحدهم �أ�سلم يف �آخر يوم م�������ن رم�ضان ،فهل
عليه زكاة الفطر؟
اجل���واب :نعم ،يلزمه �أن يقوم ب�صدقة الفطر ،لأنه من امل�سلمني،
ويف حدي���ث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما �أن النبي [ فر�ض زكاة
�صاعا من متر �أو �شعري على الذكر والأنثى واحلر والعبد
الفطر
ً
وال�صغري والكبري من امل�سلمني .ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني رحمه
اهلل ،الإجابات على �أ�سئلة اجلاليات (.)9 ،8/1

ً
خوفا من أهلها
أفطرت
ال�س��������ؤال� :أ�سلمت �س ًّرا وخ�شيت عل�������ى نف�سها من �أهلها
ف�أفط�������رت يومً �������ا من رم�ض�������ان ،فهل عليه�������ا ق�ضاء هذا
اليوم؟
ي�سبغ عليك
اجل���واب :ن�س�أل اهلل تع���اىل �أن ي ُعظم لك الأجر و�أن ُ
نعم���ه ظاهرة وباطنه ،و�أن يرزق���ك العلم النافع والعمل ال�صالح،
وهنيئ���ا لك ما �أنعم اهلل به علي���ك من نعمة الإ�سالم ،وهنيئا لك
ذل���ك احلب للإ�سالم والقيام ب�شعائره على وجهها الذي �شرعها
اهلل عليه.
وم���ا دمت تخ�شني عواق���ب وخيمة جراء �إظه���ار �إ�سالمك ،ف�إنه
ال يج���ب عليك �إعالنه و�إظهاره �أم���ام والديك ،ويقبل اهلل تعاىل
�إ�س�ل�ام العبد حتى لو مل يظه���ره يف العلن عند العجز عن ذلك،
م���ا دام �أنه قد دخ���ل فيه بال�شهادتني ،ويجب علي���ه �أن ي�أتي من
�شعائ���ره ما ي�ستطيعه بعد ذلك ،من غري �أن ي�سبب لنف�سه الفتنة
الت���ي قد متنعه من اال�ستمرار على ه���ذا الدين ،وهذا م�ؤمن �آل
فرع���ون ق���د ذكر اهلل تعاىل �أن���ه كان ُ
يخفي �إميان���ه عن فرعون
وملئه ،وبع�ض ال�صحابة �أ�سلم يف �أول الأمر زمن �ضعف امل�سلمني
يف مكة فرغب منهم النبي [ �أن يخفوا �إ�سالمهم خ�شية الفتنة
عليه���م ،ومن ه�ؤالء ال�صحابي اجللي���ل �أبوذر الغفاري ر�ضي اهلل
عنه ،حيث قال له [ :ياَ �أبَاَ ذ َر اكتْ ُم ه َذاَ ْ أ
رج ِع �إلىِ َ بلَد َِك
ال َم ْر واَ ْ
ف�إَذِ اَ بل َ َغ َك ظ ُه ُورنُاَ ف�أَ َقبْلِ  ،رواه البخاري (.)3328
وحي���ث وقع من���ك الإفطار يف ذل���ك اليوم ب�سبب م���ا ذكرته من
وجود والديك ،وخ�شية من العواقب الوخيمة على عدم الإفطار،
ف�إن���ك بذلك تكونني مع���ذورة يف �إفطارك ،ويج���ب عليك ق�ضاء
ذلك اليوم ،متى متكنت من ذلك ،و�أمنت من عدم ح�صول ال�ضرر
عليك ،وال يلزمك كفارة.

يف هذا الباب ُنقدم جملة من الفتاوى ال�صادرة عن كبار عُ لماء
الأم�������ة واملجام�������ع الفقهية ،والتي ته�������م كل م�سلم ،وزخرت بها
املو�سوع�������ات الفقهية ُ
وكتب الفق�������ه والدرا�سات املتخ�ص�صة يف
هذا املجال ،والتي تتعلق مب�ستجدات احلياة واملعامالت.

امل�صدر :موقع الإ�سالم �س�ؤال وجواب

أسلم في نهار رمضان
ال�س�ؤال� :إذا �أ�سلم غ���ي���ر امل�سلم يف نهار رم�ضان فهل يلزمه
�إم�ساك باقي اليوم الذي �أ�سلم فيه؟
اجل���واب :نع���م ،يلزمه �أن مي�سك بقي���ة اليوم الذي �أ�سل���م فيه ،لأنه
�صار الآن من �أهل الوجوب فلزمه ،وهذا بخالف ارتفاع املانع ،ف�إنه
�إذا ارتف���ع املان���ع مل يل���زم �إم�ساك بقي���ة اليوم ،مث���ل �أن تطهر املر�أة
م���ن حي�ضها يف �أثناء النهار ،ف�إن���ه ال يلزمها �أن مت�سك بقية النهار،
وكذل���ك لو برئ املري����ض املفطر من مر�ضه يف �أثن���اء النهار ف�إنه ال
يلزم���ه الإم�س���اك ،لأن هذا اليوم قد �أبيح له فطره مع كونه من �أهل
االلت���زام� -أي م�سل ًم���ا -بخالف الذي طر�أ �إ�سالم���ه يف �أثناء النهار،
ف�إنه يلزمه الإم�ساك ،وال يلزمه الق�ضاء� ،أما �أولئك� ،أعني احلائ�ض
واملري����ض ف�إنه ال يلزمهما الإم�س���اك ،لكن يلزمهما الق�ضاء .ف�ضيلة
ال�شي���خ اب���ن عثيمني رحم���ه اهلل .الإجاب���ات على �أ�سئل���ة اجلاليات
(.)7/1
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االحتفاالت الدينية والطقوس الطاوية

�إعداد :التحرير
يتحتم على امل�سلم ،ال�سيما الداعية ،يف ظل
الثقاف�������ات املتعددة والعقائ�������د املتباينة التي
يلم مبا
يعتنقها الب�شر على وجه املعمورة� ،أن ّ
ميكن �أن يكون عو ًنا له على الولوج �إىل دعوة
�أ�صح�������اب هذه امللل والعقائد ..من �أجل ذلك
تقدم «الب�شرى» �إىل قرائها هذا الباب.

المذهب الوضعي
مذهب فل�سفي ملحد ،يركز املعرفة اليقينية يف الظواهر التجريبية،
وينكر وجود معرفة مطلقة ،ويقول �إن التقدم بد�أ يف العلوم الطبيعية
وبد�أ ينتقل للعلوم االجتماعية و�إن العقل الب�شري يتقدم من املرحلة
الالهوتي���ة الدينية �إيل املرحل���ة امليتافيزيقية لكي ي�صل يف النهاية
�إيل املرحلة الو�ضعية التي هي قمة التخلي عن كل العقائد الدينية،
وبذا تت�ضح خماطر هذا املذهب على كل م�سلم.

الحداثــة
مذه���ب فكري �أدبي علماين ،بني على �أف���كار وعقائد غربية خال�صة
مث���ل املارك�سية والوجودية والفرويدية والداروينية ،و�أفاد من املذاهب
الفل�سفية والأدبية التي �سبقته مثل ال�سريالية والرمزية وغريها.
وته���دف احلداث���ة �إىل �إلغ���اء م�ص���ادر الدين ،وما �ص���در عنها من
عقي���دة و�شريعة ،وحتطيم كل القيم الدينية والأخالقية والإن�سانية
بحج���ة �أنها قدمية وموروثة لتبن���ي احلياة على الإباحية والفو�ضى
والغمو�ض ،وعدم املنطق ،والغرائز احليوانية ،وذلك با�سم احلرية،
والنف���اذ �إىل �أعم���اق احلي���اة ،واحلداثة خال�ص���ة مذاهب خطرية
ملحدة ،ظهرت يف �أوروبا كامل�ستقبلية والوجودية وال�سريالية ،وهي
م���ن ه���ذه الناحية �ش���ر ،لأنها �إم�ل�اءات الالوع���ي يف غيبة الوعي
والعقل ،وه���ي �صبيانية امل�ضمون وعبثي���ة يف �شكلها الفني ،ومتثل
نزعة ال�شر والف�ساد يف عداء م�ستمر للما�ضي والقدمي ،وهي �إفراز
طبيعي لعزل الدين عن الدولة يف املجتمع الأوروبي ولظهور ال�شك
والقل���ق يف حي���اة النا�س مم���ا جعل للمخدرات واجلن����س ت�أثريهما
الكبري.
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• هن���اك طق�س �شيو  Chiooوه���و �أقدم الطقو�س� ،إذ هو جتديد
لعالقة اجلماعة بالآلهة ،وال يزال هذا الطق�س موجو ًدا يف تايوان
�إىل اليوم.
• هناك طقو�س لتن�صيب الكهنة ،و�أخرى عند ميالد الآلهة.
طقو�س���ا معين���ة يف منا�سب���ات الدفن
• بع����ض الكهن���ة ميار�س���ون
ً
والزواج والوالدة.
• من طقو�سه���م معاجلة املري�ض ب�إدخاله �إىل غرفة هادئة يق�ضي
فيه���ا بع�ض الوق���ت مت�أملاً من�شغلاً بذنوبه ،كم���ا يقوم بع�ضهم
با�ستعم���ال الو�سطاء الذين ي�سرتخون يف �سبات ويزعمون �أنهم
يقومون بنقل �آراء الآلهة �أو الأموات �أو الأقارب.
• ح���رق البخ���ور مو�ضوع �أ�سا�سي ل���كل عبادة طاوي���ة ،ف�ضلاً عن
ا�ستعم���ال اخلناجر واملاء امل�سحور واملو�سيقى ،والأقنعة والكتب
املقد�سة.

األفكار والمعتقدات في األرثوذكسية
ت�ؤمن الكني�سة الأرثوذك�سية ب�إله واحد مثلث الأقانيم :الأب ،االبن،
ال���روح القد�س ،كم���ا ت�ؤمن بربوبية و�ألوهية ال���رب وامل�سيح يف �آن
واح���د على �أنهما من جوه���ر واحد وم�شيئة واح���دة ،ومت�ساويان
يف الأزلية ،لكن كني�س���ة �أور�شليم الأرثوذك�سية اليونانية ت�ؤمن ب�أن
امل�سي���ح ل���ه طبيعتان وم�شيئت���ان موافق ًة ملجم���ع كليدونية 451م،
بتج�سد الإل���ه يف ال�سيد امل�سيح
ويعتق���د الأرثوذك����س �أن الإمي���ان
ُّ
م���ن �أج���ل خال�ص الب�شرية من �إثم خطيئ���ة �آدم ،وذريته من بعده،
فيعتق���دون �أنه ُول���د من مرمي و�صلب ومات ف���دا ًء خلطاياهم ،ثم
ق���ام بعد ثالثة �أي���ام ليجل�س على ميني ال���رب ليحا�سب اخلالئق
يوم احل�ش���ر ،و�أن ال�سيدة مرمي العذراء والدة الإله ،ولذا يوجبون
تقدي�سه���ا كم���ا يقد�سون القدي�س�ي�ن ،والأيقونات غ�ي�ر املج�سمة،
وذخائر القدي�سني ،ويقد�سون ال�صليب ،ويتخذونه رمزًا و�شعا ًرا.
كم���ا ت�ؤم���ن بن�صو����ص الكتاب املقد�س ومب���ا يت�ضمنه م���ن �أ�سفار
الت���وراة و�أ�سفار الأنبي���اء ،بالإ�ضافة �إىل باق���ي الأ�سفار الأخرى،
ولكنه���ا ت�ستخ���دم يف الطقو����س الكن�سية النم���وذج الربوت�ستانتي
ال���ذي ي�شتمل عل���ى الأ�سفار اخلم�سة فقط ،كم���ا ت�ؤمن بن�صو�ص
العه���د اجلديد ور�سائل الر�سل على ما �أقر يف جممع نيقية الأول
(325م).

اعالن النور

يف �أي���ام الغو����ص قب���ل النف���ط،
كان حلول �شهر رم�ضان املبارك
يف ف�صل ال�صي���ف �سب ًبا لتوقف
الغو�ص حت���ى يتمكن النا�س من
�صي���ام ال�شه���ر الف�ضيل ،ثم بعد
انتهائه يعودون �إىل الغو�ص فيما
تبقى من ف�صل ال�صيف ،مل يقل
�أحد يف تلك الأيام «ملاذا ال نفطر
ونتابع طلب ال���رزق ،ون�صوم يف
ال�شت���اء؟» ،ب���ل كان���وا على �شدة
م�ؤن���ة ال���رزق يتربع���ون لدول���ة
بحجم الإمرباطوري���ة العثمانية
عندما �سمعوا بحريق ا�سطنبول
ع���ام  ،1901ويرتاحم���ون فيما
بينه���م ،يق���ول يل �أحدهم «�أذكر
خال���ك �شاهني الغ���امن يحطون
له الغ���داء بالديواني���ة ،وينادينا
نتغدى وياه ،مثل عياله».
يذك���ر ديك�س���ون يف مذكرات���ه
«تعجبت من عائلة بدوية فقرية
زرته���ا ،كانت تقي���م وراء ال�سور
مبا�ش���رة وال متل���ك �شي ًئ���ا ،ومع
ذل���ك �آوت رج�ًل�ااً م�سنًّ���ا كفيف
الب�صر يف جانب من بيت ال�شعر،
ي����أكل معه���م وين���ام يف ك�س���رة
البي���ت ،ربطوا له حب�ًل�اً ممتدًا
يف ال�صح���راء ،يهتدي به بعد �أن
يعود من ق�ضاء حاجته».
هذا الرتاحم كان ذخرية جمتمع
�أ�صيب يف مقت���ل اقت�صادي بعد

اكت�ش���اف الل�ؤل����ؤ ال�صناعي ،مل
يع���رف النا����س كي���ف �سيك���ون
�شكل احلياة بغري جت���ارة الل�ؤل�ؤ
الت���ي مثلت �صل���ب اقت�صاد هذا
املجتم���ع ،ومثل���ه �سائ���ر دول
اخللي���ج ،ولكن حقيق���ة «�صنائع
املعروف تق���ي م�ص���ارع ال�سوء»
فعل���ت فعله���ا فتفج���ر النف���ط
الغزير من حتت الرمال وفا�ضت كلم���ة �أخرية :ق���ال� :شكوت �إىل
اخل�ي�رات عل���ى النا����س ،واليوم الطبي���ب يف رم�ضان املا�ضي من في�صل الزامل
البد من ا�ستيع���اب هذا الدر�س رجفة حتت العني.
رئي�س جمل�س �إدارة جلنة التعريف
بالإ�سالم
جيدًا بعد �أن تعلق اقت�صادنا بهذا
�س�ألني:ك���م مت���رة ت����أكل م���ع
امل���ورد الوحيد الذي يختلف عن
الإفطار؟
الل�ؤل�ؤ ،فهو لن ينق�ضي فج�أة ،بل
نعرف جيدًا �أن���ه نا�ضب ،ونحن قلت :عجيب ،م���ا العالقة؟ ومع
ال نك�ت�رث لهذه احلقيق���ة و�إننا ذل���ك ف�أن���ا ال �أح�ص���ي الع���دد،
يف �سكرة من �أمرنا ،ومل يبق لنا ع�ش��� ًرا ..ع�شرين ،م���ن الرطب
�إال التعل���ق باحلقيق���ة العظيمة اللذيذ.
ّ
«�صنائ���ع املعروف» بعد �أن بحت ق���ال :خط����أ� ،أن���ت متوقف عن
ذكرت بعودة
الأ�ص���وات من التحذي���ر ،ولكن الطعام ط���وال النهار ثم ت�ضغط
ال�سكرة جتتاح الهيئات احلكومية عل���ى البنكريا����س بكمي���ة كبرية الغاصة!
دفعة واحدة ،فيعمل بكل طاقاته
والنيابية ب�شكل وبائي.
اىل حد الإرهاق ،فيطلق جهازك
«�صنائ���ع املع���روف» لي�س���ت
الع�صب���ي م�ؤ�ش���ر تنبيه لك عرب
الإج���راء الوحي���د ،الب���د م���ن
تلك الرجفة.
موا�صلة التحريك ورفع ال�صوت
بالتحذي���ر �أك�ث�ر ف�أك�ث�ر ،ورمبا قال :ماذا �أفعل؟
نفعت «�صنائ���ع املعروف» يف �أن ق���ال :كل عن���د الإفط���ار ثالث
يجد ذلك ال�صوت �أذ ًنا �صاغية ،مت���رات� ،أو رطب���ات ،وبعد فرتة
فنت���دارك الكارث���ة بالإع���داد كل �أخرى ،والأمر �أوجب ملري�ض
والتخطي���ط عل���ى طريق���ة نبي ال�سكر.
اهلل يو�سف علي���ه ال�سالم ،رمبا
نفعت «�صنائع املعروف» يف بروز
طاق���ات قيادية خ�ي�رة ،وعقول
ن�ي�رة ،قوي���ة� ،صادق���ة ،نظيفة،
ت�أت���ي ا�ستجاب���ة لدع���اء عجائز
رك���ع «اللهم ول �أمورن���ا خيارنا،
وال ت���ول �أمورن���ا �شرارنا» ،اللهم
�آمني ..وكل عام و�أنتم بخري.

عودة
المسافرين
لرمضان..
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Our Brands

PRISMA

Serving people to improve quality of life
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