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رئي�س التح ــريـر
حممـد �إ�سماعيل الأن�صاري

غنائم
رمضان

ه���ا ق���د دخلت الع�ش���ر الأواخ���ر من هذا �أب���و مرثد ال يخطئه يوم �إال وت�ص���دق فيه
ال�ش���هر الكرميَ ،ع�شر العتق من النار ،كما ب�شيء ولو كعكة �أو ب�صلة.
ورد ع���ن النبي [ ،وقد ع�ش���نا يف رحاب ونبين���ا [ ال���ذي غف���ر اهلل له م���ا تقدم
الرحم���ات وال�ب�ركات ،ومررن���ا بن�س���مات م���ن ذنبه وما ت�أخر كان يجتهد يف الع�ش���ر
املغفرة ،ف�س���بحان املتف�ضل بنعمه التي ال الأواخ���ر م���ا ال يجته���د يف غريه���ا ،م���ن
تعد وال حت�صى.
طاعات وعبادات وحر�ص على الإح�س���ان،

و�ش���هر رم�ض���ان �ش���هر اخل�ي�ر والب���ذل فلنُقب���ل على اهلل يف �أواخر رم�ض���ان ،و�إن
ق�ص���ر فيما م�ضى فليجتهد
والعط���اء ،ف���كان النب���ي صل� � ��ى الله عليه كان �أحدنا قد َّ
وس� � ��لم �أجود النا�س باخلري وكان �أجود ما قدر ا�ستطاعته الآن.
يكون يف رم�ض���ان حني يلقاه جربيل ،وكان �إذا كن���ا نعي�ش يف �أيام العتق من النار ،فال
يلق���اه يف كل ليلة من رم�ض���ان فيُدار�س���ه بد من احلر�ص على الفوز بالعتق من النار
الق���ر�آن ،فر�س���ول اهلل �أج���و ُد باخل�ي�ر من يف هذه الأيام ،ف�إن هلل عتقاء من النار كل
املر�سلة.
الريح
َ
ليلة ،فهل نكون منهم؟ فمن ُحرم العتق من
يلومن �إال نف�سه.
واجلميع ُمطالب بالتناف�س يف اجلود بهذه النار ف�إنه حمروم وال
َّ
الأيام املباركة ،ففاعل اخلري يجود بجهده ولنتذك���ر فق���راء الأمة وم�س���اكينها يف �ش���هر
يف خدم���ة �إخوانه ،واملح�س���ن يجود مباله الإنفاق والبذل والإ�شفاق� ،أعينوهم و�أغنوهم،
من �أج���ل نف���ع الآخرين ،وال�ش���هيد يجود و�أغيث���وا اجلائ���ع وامل�ض���طر و�أنفق���وا ،لق���ول
بنف�س���ه يف �سبيل اهلل ،والعامل يجود بوقته امل�ص���طفى [“ :ي���ا اب���ن �آدم� :إن���ك �إن تبذل
وعلمه يف �سبيل ن�شر العلم.
الف�ض���ل خري لك ،و�إن مت�س���كه �ش���ر لك ،وال
�إن ال�ص���دقات ينميها اهلل �سبحانه وتعاىل تُالم على كفاف ،وابد�أ مبن تعول ،واليد العليا
لعباده حتى تت�ض���اعف �أ�ض���عا ًفا كثرية ،فـ خري من اليد ال�سفلى”.

“اللقمة يربيها اهلل تعاىل بيده حتى ت�صري
مثل جبل �أحد” ،وكما قال ر�سول اهلل صلى
الله عليه وس� � ��لم كل امرئ يف ظل �صدقته
حتى يُق�ضى بني النا�س” .قال يزيد :فكان
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�أيام مع���دودات تتجلى فيها معاين عديدة
ومفاهي���م كثرية ،ك���م فيها م���ن الرحمات
فلن اهلل من
الآلهية والنفحات الربانية ...رُ ِ
�أنف�سنا خريا.

التعريف بالإ�سالم

دار عبدالخالــــق
النــوري للتعريف
باإلسالم استقبلت
نيكــوالس عبداهلل
بالنشو
ا�س���تقبلت دار عبداخلال���ق النوري للتعريف
بالإ�س�ل�ام �ض���يف الكويت ال�ش���يخ نيكوال�س
عب���داهلل بالن�ش���و رئي����س جمل�س ال�ش���ورى
مل�سلمي �سوي�سرا و�أكرب حما�ضر يف �سوي�سرا
�أ�س���لم عل���ى ي���ده كثري م���ن غري امل�س���لمني،
و�صاحب فكرة حملة القر�آن الكرمي املرتجم
يف �سوي�س���را بدعم من م�سلمي �أملانيا ،وكان
يف ا�س���تقباله مدي���ر دار الن���وري للتعري���ف
بالإ�س�ل�ام باجلهراء �سامل احل�سيني ،ودعاة
وموظفو الدار.
وت�أت���ي زي���ارة نيكوال�س �إىل ال���دار يف �إطار
توثيق العالق���ات وتبادل اخلربات بني الدار الإ�س�ل�ام ،وتعد زيارة نيكوال�س الثانية لدار اخلي���ام الدعوي���ة يف كل �سوي�س���را لك�ش���ف
وجمل�س ال�شورى مل�سلمي �سوي�سرا يف جمال النوري للتعريف بالإ�سالم.
حقيق���ة الإ�س�ل�ام دين ال�س�ل�ام ،وت�ص���حيح
التعريف بالإ�سالم ،ودعوة غري امل�سلمني �إىل يذك���ر �أن نيكوال�س هو �أول من دعا لن�ص���ب املفاهيم الغربية عن الإ�سالم.

شراكة دعوية بين مكتبي إشبيلية والعمرية
ومبرة الرشايدة الخيرية
حتقيق ال�شراكة امل�ؤ�س�سية بني
جلنة التعريف بالإ�سالم ومربة
الر�ش���ايدة �ض���رورة يفر�ض���ها
العم���ل الدعوي امل�ش�ت�رك بني
امل�ؤ�س�س���تني ،فهم���ا يعمالن يف
جم���ال خ�ي�ري بحاج���ة كبرية
�إىل التع���اون لتحقي���ق ون�ش���ر
الأعم���ال اخلريي���ة ب�ي�ن �أفراد
املجتم���ع ،والتعريف بالإ�س�ل�ام
لغري امل�س���لمني ،ون�شر الثقافة
الإ�س�ل�امية والع���ادات العربية
والإ�سالمية بني اجلاليات على
�أر�ض الكويــــت.
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�ص���رح بذل���ك م�ش���رف ع���ام
مكتب���ي �إ�ش���بيلية والعمري���ة
بلجنة التعريف بالإ�س�ل�ام فهد
ال�شمري ،وقال :لقد قام املكتبان
بتوزي���ع  600حقيب���ة دعوي���ة
بالتع���اون م���ع مربة الر�ش���ايدة
اخلريي���ة مبختل���ف املناط���ق
ب�إ�ش���بيلية وما حولها ،خا�ص���ة
خيطان ،حي���ث �ش���مل التوزيع
�أماك���ن العمال���ة يف ال�ش���ركات
وامل�ؤ�س�س���ات وامل�ستو�ص���فات،
وتن�شيط خدمة توزيع احلقائب
عبـــر تو�صيلها للمنازل.

و�أ�ش���ار �إىل �أن التوزي���ع ي�أت���ي
متزامنا م���ع احلمل���ة الدعوية
التي �ستطلقها اللجنة يف العام
احل���ايل لدعوة غري امل�س���لمني
�إىل الإ�سالم ،وتعريفهم بر�سالته
ال�سمحة مبختلف اللغات.
و�أثنى ال�شمري على عمل مربة
الر�ش���ايدة الت���ي تق���دم الدعم
فهد ال�شمري
للمكتب�ي�ن من���ذ افتتاحهم���ا،
م�شرف مكتبي �إ�شبيلية والعمرية
م�ش�ي�را �إىل �أن ه���ذه مل تك���ن
امل�س���اهمة الأوىل للم�ب�رة ،خا�ص���ة امللتق���ى الدعوي الأول
حيث �س���بقها كثري من الأعمال للجن���ة التعريف بالإ�س�ل�ام يف
امل�ش�ت�ركة بني املكتبني واملربة ،منطقة �إ�شبيلية.

لجنة الدعوة
اإللكترونية تبتكر
أسلوبا جديدا
للتعريف باإلسالم
()QR Code

«وزارة اإلعالم» كرمت
جمعية النجاة الخيرية
طرحت جلن���ة الدعوة الإلكرتونية التابعة
جلمعي���ة النج���اة اخلريي���ة فك���رة جديدة
للم�ؤ�س�س���ات واجله���ات الدعوي���ة ح���ول
العامل تتمثل يف ا�س���تثمار االنت�شار الكبري
للأجه���زة الذكي���ة ح���ول العامل م���ن �أجل
�إي�صال ر�س���الة الإ�س�ل�ام بطريقة مبتكرة
وذكية يف الوقت نف�سه.
وتقوم الفكرة على حتويل الكتاب املطبوع
�إىل  business cardميك���ن �أن ي���وزع
على غري امل�س���لمني حول العامل ،خا�ص���ة
يف ال���دول الغربي���ة وم���ن خ�ل�ال الـ QR
 Codeيطب���ع  ،business cardحي���ث
يو�ض���ع على الواجهة الأوىل غالف الكتب
الدعوي���ة يف ح�ي�ن يو�ض���ع عل���ى الواجهة
الثانية . QR Code
وتتمي���ز تقنية الـ  QR Codeمب�س���اعدة
م�س���تخدمي الأجهزة الذكي���ة على قراءة
الك���ود املطب���وع والذي يقوم ف���ورا بتنزيل
الكتاب الدعوي على اجلهاز بكل �سهولة.
ملعرفة املزيد ميكنكم م�شاهدة هذا ال�شرح
على موق���ع يوتيوب عل���ى الرابط التايل:

http://bit.ly/1cCy4Wk

�أ�شاد وكيل وزارة الإعالم �صالح املباركي بالدور الريادي جلمعية النجاة اخلريية
الذي حققته يف خمتلف جماالت العمل اخلريي والتطوعي ،الأمر الذي و�ضعها
يف م�ص���اف امل�ؤ�س�س���ات اخلريية الأوىل التي يثق بها �أه���ل اخلري داخل الكويت
وخارجها.
ج���اء ذلك خالل تك���رمي وزارة الإعالم ممثلة يف الإذاع���ة الكويتية لوفد جمعية
النجاة اخلريية الذي �ض���م كال من مديرها العام حممد �إ�س���ماعيل الأن�ص���اري،
ونائب املدير جمال نا�صر ال�شطي ،وامل�ست�شار الإعالمي باجلمعية �أن�س اخلليفة،
وبح�ض���ور كل من وكيل وزارة الإعالم �ص�ل�اح املباركي والوكيل امل�س���اعد ل�ش�ؤون
االذاعة يو�سف م�ص���طفى ومدير �إذاعة القر�آن الكرمي يو�سف ال�سريع ،ومراقب
الربام���ج الديني���ة بالإذاعة �س���مري الغري���ب وعدد من مقدمي ومع���دي الربامج
الإذاعية املتميزة بالإذاعة الكويتية خا�صة �إذاعة القر�آن الكرمي.
و�أ�ض���اف املباركي� :إننا على �أمت اال�ستعداد لت�سخري الو�سائل الإعالمية املختلفة
الإذاعية والتلفزيونية يف خدمة �أعمال وم�شاريع جمعية النجاة اخلريية نظراً ملا
حتظى به من �س���معة طيبة و�أداء متميز يف جمال العمل اخلريي داخل الكويت
وخارجها .كما حث اجلمعية على التنوع يف االنتاجات الإعالمية والربامج التي
تخدم املجتمع يف اطار دورها يف العمل اخلريي الكويتي بكل جماالته.
من ناحيته ،فقد �أ�ش���اد الأن�ص���اري بدور الإذاعة املتميز يف جناح العمل اخلريي
الكويتي وظهوره يف جميع املحافل الدولية بال�ص���ورة امل�ش���رفة ،ال�س���يما برنامج
“م�س�ي�رة اخلري” ب����إدارة املخرج الكبري �ص���الح الرجيب الذي يوا�ص���ل جناحاته
الدائمة يف دعم اللجان وامل�ؤ�س�سات اخلريية يف الكويت.
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التعريف بالإ�سالم

«التعريف باإلسالم»
في ضيافة «جمعية سعد العبداهلل»

قام وفد من دار النوري للتعريف بالإ�س�ل�ام
باجله���راء ممث�ًل�اً يف مديره���ا العام �س���امل
احل�س���يني ،ورئي����س ق�س���م الدع���وة ح�س���ن
النبه���ان ،واملن�س���ق الدع���وي �أحم���د بن���در

بزي���ارة جلمعية �س���عد العب���داهلل ،وكان يف
ا�س���تقبالهم رئي����س جمل����س �إدارة اجلمعية
د.مطر املطريي ،وذلك لبحث �س���بل التعاون
بني اللجن���ة واجلمعية ،و�إمكانية م�س���اهمة

اجلمعي���ة يف الأعمال الت���ي تقوم بها اللجنة
وطرق الدعم.
و�أكد احل�س���يني خالل زيارته حر�ص اللجنة
على التعريف بالإ�سالم لغري امل�سلمني ون�شر
الثقافة الإ�سالمية بني اجلاليات على �أر�ض
الكوي���ت ،وغر����س املفاهيم الإن�س���انية التي
حت���ث على عمل اخلري من خالل التوا�ص���ل
م���ع ال�ش���ركات الداعم���ة للعم���ل اخل�ي�ري،
م�شيدًا باال�ستقبال الطيب من قبل اجلمعية
وجمل�س �إدارتها وجهودها يف دعم الأن�شطة
اخلريية.
م���ن جانبه �أب���دى د.مطر املطريي �س���عادته
بزيارة الوفد وا�ستعداد اجلمعية للم�ساهمة
يف العم���ل اخلريي ال���ذي تقوم ب���ه اللجنة،
م�ؤك���دًا �أن اللجن���ة مثال يحت���ذى يف العمل
الدع���وي لي����س داخ���ل الكوي���ت فق���ط ب���ل
وخارجها.

«حب الوطن» ..يوم ترفيهي للجالية الفلبينية
بمناسبة عيدها الوطني
نظمت الإدارة الن�سائية بدار النوري للتعريف بالإ�سالم باجلهراء
يو ًم���ا ترفيه ًّيا للجالية الفلبينية مبنا�س���بة العيد الوطني للفلبني
بعن���وان «حب الوطن» ،ح�ض���رته  12مهتدية ،وا�ش���تمل الربنامج
عل���ى عديد من الفق���رات الرتفيهية والتثقيفية ،بالإ�ض���افة �إىل
حما�ضرة للداعية الفلبينية روحاميده عبا�س مريو.
وقالت مديرة الإدارة الن�س���ائية بدار النوري �ش���عاع ال�ش���مري� :إن
الربنامج ت�ض���من حما�ضرة تثقيفية للمهتديات اجلدد حتت عنوان
«ح���ب الوط���ن» ،حيث قامت الداعي���ة الفلبينية روحامي���ده ب�إلقاء
حما�ض���رة �أو�ض���حت فيها للمهتديات �أهمية هذا اليوم وما ي�شمله
من والء للوطن ،وكيف �أن الإ�س�ل�ام يح�ض ويحث على هذا احلب،
مذك���رة بحدي���ث الر�س���ول [ عندما قال �أثن���اء خروجه من مكة:
«�إين لأخرج منك و�إين لأعلم �أنك �أحب بالد اهلل �إ ّ
يل ,و�أكرمه على
اهلل ,ولوال �أن �أهلك �أخرجوين منك ما خرجت.»...
و�أ�ض���افت �أن الربنام���ج ا�ش���تمل � ً
أي�ض���ا على م�س���ابقات ثقافية
وترفيهي���ة ح���ول دول���ة الفلب�ي�ن ،حي���ث مت توزيع هداي���ا رمزية
ت�ش���جيعية عل���ى امل�ش���اركات الالتي ع�ب�رن عن �س���عادتهن بهذه
الدعوة الكرمية.
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اإلدارة النسائية بالسالمية شاركت في يوم”القريش”
بالسفارة الكورية
�ش���اركت الإدارة الن�س���ائية للجنة التعريف بالإ�س�ل�ام بال�س���املية
الديواني���ة الثقافي���ة الكورية-الكويتية يف ي���وم “القري�ش” الذي
�أقامته ال�س���فارة الكورية بح�ضور ال�سفري الكوري كيم كونغ �شيك
وجمموعة من اجلالية الكورية ،ومب�شاركة جمموعة من املهتمني
م���ن املواطنني الكويتي�ي�ن بالثقافة واللغة الكوري���ة حيث �أقيمت
ور�ش���ة عمل ح���ول التقالي���د والع���ادات الرم�ض���انية يف الكويت
و ُقدمت حما�ضرة م�صورة عن رم�ضان يف الكويت.

وبه���ذه املنا�س���بة قال���ت مديرة الإدارة الن�س���ائية بال�س���املية ليلى
ال�ص���قر �إن م�ش���اركة الإدارة ت�أتي يف �إطار التفاعل مع اجلاليات
والثقاف���ات املوج���ودة عل���ى �أر����ض الكوي���ت للتعري���ف بالعادات
والتقاليد الكويتية ،وكذلك التعريف بهذه املنا�سبات التي تقرتن،
يف �أ�صلها ،بال�شهر الكرمي �شهر رم�ضان املبارك ،وبالتايل فهناك
جانب تقوم به الإدارة من خالل هذا الن�ش���اط وهو تعريف غري
امل�س���لمني بالإ�س�ل�ام من خالل الكتيبات والن�ش���رات وامل�صاحف
باللغة الكورية.
يذك���ر �أنه �أقي���م ،على هام����ش االحتفالية ،معر�ض ر�س���م احلنة
و�أثنت ال�صقر على امل�س�ؤولني بال�سفارة الكورية وترحيبهم باحل�ضور ،وعمل التمرية بالطريقة الكويتية و�ش���ـــارك فيه احل�ض���ـــور من
وتفاعلهم مع هذا اليوم الذي �ش���هد �إقب���االً كثيفا من ابناء اجلالية اجلالي���ة الكـــــورية ،كما مت توزيع القرقيعــــــان ويف نهاية اليـــــوم
الكوري���ة ،وكذل���ك تفاعل املواطن�ي�ن الذين يقع عل���ى عاتقهم عبء اقيــ���م حفل ع�ش���اء قدمــت فيه امل�أكـــــ���والت الكويتية التي نالت
ثقايف وهو تعريف الكوريني بالإ�سالم و�صورته ال�سمحة.
�إعجاب �أبناء الكوريني.
الندوة الرم�ضانية ال�ساد�سة للجالية الفلبينية مبجمع الوطية

«استقبال رمضان وفضائل الصيام»
�ش���اركت الإدارة الن�س���ائية بال�س���املية يف
الندوة ال�ساد�سة التي �أقامها املركز الكويتي
الفلبين���ي الثق���ايف حت���ت عن���وان «كيفية
ا�ستقبال رم�ضان وف�ضائل ال�صيام» ،وذلك
مبجمع الوطية مبطعم �آ�س���يا ،وح�ض���رها
قن�ص���ل دولة الفلب�ي�ن يف الكويت ،واملدير
التنفي���ذي للمرك���ز الكويت���ي -الفلبين���ي
خالد ال�س���بع وعدد كبري من �أبناء اجلالية
الفلبينية.
وقالت مديرة الإدارة الن�س���ائية بال�س���املية
ليل���ى ال�ص���قر� :إن الإدارة اعتادت �س���نويا
امل�ش���اركة يف الندوة الت���ي يقيمها املركز،

نظ��� ًرا لوجود �أع���داد كبرية من �س���يدات
اجلالي���ة الفلبيني���ة يف منطقة ال�س���املية،
وتق���وم الإدارة بدعوة ه�ؤالء �إىل ح�ض���ور
الن���دوة م���ن خ�ل�ال املرك���ز ،حي���ث تعترب
الندوة احتفالية ثقافية للتعريف بالإ�سالم،
والع���ادات والتقاليد الت���ي يتميز بها هذا
ال�شهر الف�ض���يل الذي يعترب من ال�سمات
املميزة للدين الإ�سالمي.

و�أ�ش���ارت ال�صقر �إىل �أنه �ألقيت حما�ضرة
ح���ول �ش���هر رم�ض���ان وكيفي���ة ا�س���تقباله
للداعية الفلبيني ال�شيخ عبدالغني ..وهو
�أح���د الدعاة الفلبيني�ي�ن املعروفني ،حيث

بني خاللها ف�ض���ائل �ش���هر رم�ض���ان ،فهو
ال�ش���هر الذي فر�ض اهلل عز وجل �صيامه
على امل�ؤمنني وف�ض���له على باقي الأ�شهر،
م�ش�ي�را �إىل �أن���ه �ش���هر املغف���رة والرحمة
ً
والعمل ال�صالح والتكافل الإن�ساين والعتق
م���ن النار وعمل اخلريات وال�ص�ب�ر ،ففيه
ميتن���ع ال�ص���ائم ع���ن الطع���ام وال�ش���راب
وال�ش���هوات ،واختتم���ت ال�ص���قر بتوجي���ه
ال�ش���كر للقائمني على الندوة التي �شهدت
تفاع�ل�ا كبريا من �أبن���اء اجلالية الفلبينية
امل�سلمني وغري امل�سلمني.
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“سلوى للزكاة والصدقات”
تنفذ مشروع إفطار الصائم في العديد من الدول
�إميانا من جلنة �س���لوى للزكاة وال�صدقات مناطق الكويت.
التابع���ة جلمعية النج���اة اخلريية بدورها و�أ�ش���ار �إىل �أن اللجنة تنظم هذا امل�شروع
يف تقدمي الدعم لذوي االحتياجات داخل
خارج الكويت من خالل تقدمي �أكرث من 12
الكوي���ت وخارجه���ا
ً
وحر�ص���ا منه���ا على �أل���ف وجبة �إفطار موزعة على العديد من
تنفي���ذ امل�ش���اريع املو�س���مية ،وجري���ا على ال���دول التي يوجد بها �إخواننا ال�س���وريون
عادته���ا وبكل حما�س يف تق���دمي الأعمال (يف الأردن ولبنان وم�ص���ر) ،وذلك حر�صا
اخلريي���ة التي تتوافق م���ع الطابع الكرمي منه���ا عل���ى تخفي���ف الآالم واملعان���اة عن
ل�ش���هر رم�ض���ان الف�ض���يل ،فق���د �أقام���ت ال�شعب ال�س���وري ال�شقيق .هذا بالإ�ضافة
اللجن���ة م�ش���روع �إفط���ار ال�ص���ائم داخ���ل �إىل ال���دول الت���ي اعت���ادت اللجن���ة عل���ى
الكوي���ت وخارجها ب�أك�ث�ر من  250وجبة تنفيذ م�ش���روع �إفطار ال�ص���ائم بها �سنويا
يوميا طوال ال�شهر الكرمي.
مثل �ألبانيا وبنغالدي�ش وباك�س���تان وم�صر

و�أك���د مدي���ر ع���ام جلن���ة �س���لوى لل���زكاة
وال�ص���دقات حمم���د اخلال���دي �أن اللجنة
�أقام���ت م�ش���روعها يف عدد من م�س���اجد
منطق���ة �س���لوى ،بالإ�ض���افة �إىل قيامه���ا
بال�شراكة مع اللجان والهيئات يف خمتلف

واليم���ن وت�ش���اد ولبنان ,وتق���دم اخلالدي
بال�ش���كر لأهل الكويت �أ�ص���حاب الأيادي
البي�ض���اء ودعمهم ال�سخي لأعمال اللجنة
وم�شاريعها اخلريية التي تقوم بها ل�صالح
امل�سلمني داخل الكويت وخارجها.

حممد اخلالدي
مدير عام جلنة �سلوى للزكاة

يذك���ر �أن اللجن���ة تق���وم بتوثي���ق االعمال
اخلريي���ة التي تق���وم بتنفيذه���ا بالفيديو
وال�ص���ور ثم تقوم ب�إر�سالها �إىل املتربعني
مع كتب ال�شكر بعد نهاية ال�شهر الف�ضيل.

يفعل الدعوة
الفريق التطوعي للتعريف باإلسالم
ِّ
الميدانية بمحطات التعبئة
�ص���رحت م�س����ؤولة العالق���ات العام���ة ال�ش���عب ،كيفان) ودعوة العاملني بها من عديد من اجلهات ،م�ش�ي�رة �إىل �أن تلك
بالفري���ق التطوع���ي بلجن���ة التعري���ف غري امل�س���لمني �إىل الإ�س�ل�ام وتزويدهم الفعاليات �ش���هدت �إقب���اال من املواطنني
واملقيمني.
بالإ�س�ل�ام �أن���وار الزنك���ي ب����أن الفري���ق بالكتب والن�شرات الدعوية.
قام خ�ل�ال الف�ت�رة املا�ض���ية بعديد من
ودعت الزنك���ي اجلميع �إىل التفاعل مع
وقالت الزنكي :الدعوة امليدانية ا�ستمرار
الإجن���ازات يف جمال العم���ل التطوعي،
احلمل���ة من خ�ل�ال اخل�ص���ال احلميدة
خلط���ة الفريق التطوع���ي لتحقيق �أعلى
حي���ث مت �إنت���اج وت�ص���وير فيدي���و كليب
التي حثنا عليها الإ�سالم ،فهي من �أ�سرع
�أن�ش���ودة احلملة الدعوية ال�سنوية للجنة الإجنازات الدعوية خالل العام احلايل،
الو�س���ائل لدعوة غري امل�سلمني ،واملظهر
التعريف بالإ�س�ل�ام «خلك فعال ..بطيب حي���ث �أقيم���ت فعالي���ات تتمي���ز بالقوة اخلارج���ي ال���ذي يع�ب�ر ع���ن �شخ�ص���ية
الأفعال» ،كما قام الفريق بزيارة ميدانية وتفاعل اجلمهور معه���ا ،ومنها ماراثون الإن�سان امل�س���لم ،خا�صة ونحن يف �شهر
لعديد من حمطات تعبئة الوقود (جنوب عيد التحري���ر ،وتوزيع امل�ص���احف على رم�ض���ان� ،ش���هر الرحم���ة والتعاط���ف
ال�س���رة ،العديلي���ة ،قرطب���ة ،الفيح���اء ،الفن���ادق وتفعي���ل الدع���وة امليداني���ة يف والتكافل.
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«نسائية السالمية» شاركت «درة
الشهور» التاسع بالهيئة الخيرية
اإلسالمية العالمية

حت���ت �ش���عار «رم�ض���ان حم���راب قلب���ي»
�أقيم مهرجان «درة ال�ش���هور» التا�سع لعام
 2013يف مبنى الهيئة اخلريية الإ�سالمية
العاملية بجنوب ال�سرة وبرعاية كرمية من
ال�ش���يخ خالد املذكور ،وبح�ضور مميز من
رجال ون�س���اء العمل اخلريي ممن ميثلون
خمتلف اجلهات اخلريية ،وعلى ر�أ�س���هم
جلنة التعريف بالإ�س�ل�ام ،ممثلة بالإدارة
الن�س���ائية يف ال�س���املية وبالتعاون مع فرع
الرو�ض���ة الن�سائي ،وا�س���تمرت الفعاليات
ملدة ثالثة �أيام.
وقالت مديرة الإدارة الن�س���ائية بال�ساملية
ليلى ال�ص���قر بهذه املنا�سبة� :إن م�شاركة
الإدارة الن�س���ائية ت�أتي يف �إطار ال�ش���راكة
امل�ؤ�س�س���ية بني الهيئات الدعوية املختلفة
لتحقي���ق �أه���داف اللجن���ة املتمثل���ة يف
التعري���ف بالإ�س�ل�ام لغ�ي�ر امل�س���لمني،
والتقريب بني الثقافة الإ�سالمية وغريها
من الثقافات الأخرى.
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و�أ�ض���افت �أن املهرج���ان احت���وى عل���ى
فعاليات رم�ض���انية على مدار ثالثة �أيام،
واحت���وى عل���ى عدي���د م���ن املحا�ض���رات
الدعوية والأن�ش���طة الثقافية التي �أقيمت
حت���ت رعاي���ة وزارة الأوق���اف وال�ش����ؤون
الإ�س�ل�امية وجلنة الرحمة العاملية وبع�ض
املتطوع���ات ،حي���ث ُق���دم عر����ض لبع�ض
املنتج���ات من امل�أك���والت والألب�س���ة التي
ذهب ريعها للأيتام والفقراء يف فل�س���طني
و�س���وريا ،وكذلك كانت هناك م�شاركة من
جلنة التعريف بالإ�س�ل�ام -فرع ال�ساملية،
حيث القت ا�ستح�سا ًنا من قبل اجلاليات،
وقدمت لهم اللجنة الكتب وال�س���يديهات،
كل ح�سب لغته.
واختتمت بتقدمي ال�شكر للح�ضور ،ولإدارة
املهرج���ان املتمثل���ة يف الهيئ���ة اخلريي���ة
الإ�سالمية العاملية ،ومت يف نهاية املهرجان
ال�سحب على امل�س���ابقات الدينية وتكرمي
املحا�ضرين يف املهرجان.

أنشطة رمضانية
لنسائية دار
النوري للتعريف
باإلسالم
�ص���رحت مديرة الإدارة الن�سائية بدار
الن���وري للتعري���ف بالإ�س�ل�ام �ش���عاع
ال�ش���مري ب����أن الإدارة �أقام���ت عديدا
م���ن الأن�ش���طة منها عمل �سل�س���لة من
املحا�ض���رات لغري امل�س���لمني لدعوتهم
للإ�س�ل�ام ،وحما�ض���رات للجالي���ات
امل�س���لمة لتثقيفهم وتوعيته���م ب�أهمية
ه���ذه االي���ام املبارك���ة ،بالإ�ض���افة �إىل
الأن�شطة اخلارجية ،حيث تقوم داعيات
الدار بزي���ارة �أماكن جتم���ع اجلاليات
للدعوة للإ�س�ل�ام وم�شاركة العديد من
امل�ساجد التي تقيم خميمات رم�ضانية
بفعاليات لدعوة غري امل�سلمات.
و�أ�ض���افت �أن الإدارة فعل���ت م�ش���روع
�إفط���ار ال�ص���ائم منذ الي���وم الأول من
�شهر رم�ضان ،حيث �أقامت والئم افطار
ال�ص���ائم داخ���ل الف���رع ،وهي له���ا �أثر
طيب وكبري يف نفو�س احلا�ض���رات من
املهتديات اجلدد واجلاليات امل�س���لمة،
كما تتم دعوة غري امل�سلمات على هذه
الوالئم من باب ت�أليف القلوب.
و�أ�ش���ارت ال�شمري �إىل �أن الدار قامت
�أي�ض���ا بتفعي���ل م�ش���روع توزي���ع املواد
التموينية ،حيث قامت بتوزيع الوجبات
التمويني���ة عل���ى اجلالي���ات امل�س���لمة
واملهتديات ،واختتمت بتوجيه ال�ش���كر
ل���كل من �س���اهم ودع���م عم���ل الإدارة
الن�س���ائية ل���دار للتعري���ف بالإ�س�ل�ام
وتفاعله���م مع احلمل���ة الدعوية «خلك
فعال ..بطيب الأفعال».

«ح�سن اخللق للحياة ال�سعيدة»

أكبر برنامج دعوي للجاليات في المسجد الكبير
�أقامت الإدارة الن�سائية بلجنة التعريف بالإ�سالم -فرع الرو�ضة-
برناجما دعو ًّيا يف امل�سجد الكبري ح�ضرته �أكرث من
ق�سم التوعية
ً
� 80س���يدة من اجلاليات امل�س���لمة واملثقفات واملمر�ضات ،وكانت
من بني احلا�ض���رات � 15س���يدة غري م�س���لمة ،وا�شتمل الربنامج
على حما�ض���رة بعنوان «ح�س���ن اخلل���ق للحياة ال�س���عيدة» باللغة
الإجنليزية للداعية عذاري العبديل ،و�أخرى بعنوان «كيف تتعامل
م���ع املر�ض» باللغة الإجنليزية �ألقتها ال�س���يدة �أمينة التميمي من
�إدارة امل�سجد الكبري.

وقالت م�س����ؤول ق�س���م العالقات العامة والإعالم ب�إدارة ال�ش�ؤون
الن�س���ائية عذوب �إبراهيم العو�ض���ي بهذه املنا�س���بة� :إن الربنامج
يه���دف �إىل تعلي���م املهتديات اجلدد واجلاليات امل�س���لمة الآداب
الإ�سالمية واتباع �سنة النبي [ وبث روح الأخوة والألفة بينهن،
وت�ش���جيعهن على اال�س���تمرار يف طلب العلم ال�ش���رعي ،و�إدخال
ً
ن�ش���اطا ترفيه ًّيا �إىل جانب �أنه
ال�س���رور على نفو�سهن باعتباره
ن�شاط دعوي.
و�أ�ض���افت :لقد متت دعوة غري امل�سلمات ،خا�صة املثقفات منهن
�إىل ح�ض���ور الن�ش���اط للتعرف على الإ�س�ل�ام ومبادئه وتعاليمه،

والتعرف عل���ى العادات والتقاليد العربية والإ�س�ل�امية ،وربطها
مبو�ضوع املحا�ضرة باعتبار الأخالق من �أهم اجلوانب التعريفية
يف الإ�سالم.
و�أك���دت العو�ض���ي �أهمية اختي���ار املكان لإلقاء املحا�ض���رة ،وهو
امل�س���جد الكب�ي�ر ،باعتب���اره رمزًا للإ�س�ل�ام ،وحت���ى تلم�س غري
امل�س���لمات منهن �س���ماحة الدين الإ�سالمي ،وي�ش���اهدن ب�أعينهن
جوانب من العبادة بالن�سبة للم�سلم.

ّ
تكثف أنشطتها الرمضانية
«نسائية خيطان»
اجل���دد ،ودورات حتفيظ القر�آن الكرمي ،ودرو�س �إميانية للجاليات
امل�س���لمة ،بالإ�ضافة �إىل تفعيل م�شروع �إفطار ال�صائم ،والتو�سع يف
الأن�شطة والربامج الدعوية املقامة من خالله.

�صرحت مديرة الإدارة الن�سائية بخيطان بالنيابة عذوب العو�ضي
ب�أن الإدارة كثفت ونوعت �أن�ش���طتها الرم�ض���انية لهذا العام ،وفق
اخلطة اال�س�ت�راتيجية التي مت �إعدادها ل�ش���هر رم�ضان املبارك،
حيث مت جتهيز الفرع باملواد والو�سائل الدعوية املختلفة الزدياد
الإقب���ال على التعرف على الإ�س�ل�ام من خمتلف اجلن�س���يات يف
هذا ال�شهر الف�ضيل ،مما ينعك�س على زيادة �إ�شهار الإ�سالم.
و�أ�ش���ارت العو�ضي �إىل �أن الإدارة الن�سائية قامت بعمل �سل�سلة من
الأن�شطة الرم�ضانية الإميانية ما بني حما�ضرات فقهية للمهتديات

و�أ�ض���افت �أن الإدارة ،منذ بداية �ش���هر رم�ض���ان املبارك ،قامت
بتوزيع املواد التموينية على املهتديات واجلاليات ،وهذا امل�شروع
من امل�ش���اريع التي تقيمها اللجنة �س���نويا خالل ال�ش���هر الف�ضيل
لتق���دم �ص���ورة من �ص���ور الإ�س�ل�ام احل�ض���ارية ،وه���ي التكافل
والرتاح���م م���ن خالل تق���دمي يد الع���ون وامل�س���اعدة للمحتاجني
وكفهم عن ال�س�ؤال.
ودعت العو�ضي اجلميع �إىل التفاعل مع احلملة الدعوية ال�سنوية
التي �أطلقتها جلنة التعريف بالإ�سالم حتت عنوان «خلك فعال..
بطي���ب الأفع���ال» ،م�ش�ي�رة �إىل �أن تلك احلملة حت���ث املواطنني
راق من
واملقيمني على التفاعل مع اللجنة يف تقدمي عمل دعوي ٍ
خالل ال�س���لوك العملي لكل م�سلم� ،سواء يف تعامالته مع �إخوانه
امل�سلمني �أو يف تعامالته مع غري امل�سلمني.
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التعريف بالإ�سالم

يف ملتقى «علمهم وخذ �أجرهم»

إشهار إسالم  3سيدات بمسجد واثلة بن األسقع بالجهراء
�أقامت ن�سائية دار النوري للتعريف بالإ�سالم بالتعاون مع م�سجد واثلة
بن الأ�س���قع ملتقى «علمهم وخذ �أجرهم» ،واحتوى على �سل�س���لة من
املحا�ضرات الدعوية للجاليات الهندية والنيبالية وال�سريالنكية.
وقالت مديرة الدار �شعاع ال�شمري� :إن الدار �أقامت هذا امللتقى قبل
�ش���هر رم�ضان املبارك لي�س���بق احلملة الدعوية التي تقيمها اللجنة
�س���نويا يف ه���ذا ال�ش���هر للتعريف بالإ�س�ل�ام لغري امل�س���لمني ،وحث
املواطن�ي�ن واملقيمني عل���ى التفاعل مع احلملة ،خا�ص���ة �أنها بعنوان
«خلك فعال ..بطيب الأفعال» ،م�ش�ي�رة �إىل �أن اللجنة تهتم اهتماما
كب�ي�را برعاية املهتديات اجلدد من خالل تعليمهن العلم ال�ش���رعي،
و�إقامة الدورات ال�شرعية ،وحتفيظهن القر�آن الكرمي.
و�أ�شارت �إىل �أن املحا�ضرات ارتبطت بعنوان امللتقى ،حيث مت الرتكيز
على �أهمية طلب العلم و�أنه �أ�ش���رف و�أف�ض���ل ما ي�سعى الإن�سان �إىل و�أ�ش���ادت ال�شمري باحل�ضور من ال�س���يدات الالئي ح�ضرن امللتقى
حت�ص���يله ،بل مي���ز اهلل �س���بحانـــــه وتعاىل �أهله بقولـــ���هُ } :ق ْل هَ ْل وواظ�ب�ن على املحا�ض���رات واال�س���تفادة من الداعي���ات املوجودات
يَ ْ�ستَوِ ي ا َّلذِ ي َن يَ ْعل َ ُمو َن َوا َّلذِ ي َن اَل يَ ْعل َ ُمونَ{ ،فال ي�ستوي من يعلم ومن مبختلف اللغات ،م�ش�ي�رة �إىل �أن امللتقى �أ�س���فر عن �إ�ش���هار �إ�س�ل�ام
ال يعلم ،كما �أ�ش���ارت الداعيات �إىل �أن اهلل �أمر نبيه [ �أن ي�س����أله ثالث ن�ساء يف امل�سجد مما �أ�ضاف �إىل جو امللتقى ال�سعادة والفرحة
مزيدًا من العلم فقال تعاىلَ } :و ُقل َّر ِّب زِ ْدنيِ ِعل ْ ًما{
بدخولهن الإ�سالم.

إفطار جماعي بنسائية دار النوري تخلله إشهار إسالم
وقالت مديرة الدار �شعاع ال�شمري بهذه املنا�سبة� :إن الهدف من
هذا الإفطار هو التعريف ب�آداب وف�ض���ائل �ص���يام �شهر رم�ضان
املبارك ،بالإ�ض���افة �إىل �أن هذا االفطار �أقيم مبنا�س���بة �سل�س���لة
املحا�ض���رات التي �ش���هدتها الدار خالل �شهر �شعبان للمهتديات
من اجلاليتني وكانت بعنوان «ف�ضائل �شعبان».
و�أ�ض���افت� :إن هن���اك عديدًا م���ن املهتديات يح�ض���رن لأول مرة
در�سا
�ص���يام �شهر رم�ضان املبارك ،ولذلك كان �صيام هذا اليوم ً
عمل ًّيا لهن على ال�صيام ،ومعاي�شة الأخوة الإميانية التي جمعتهن
على مائدة واحدة بعد يوم كامل من ال�صيام.

انطال ًقا من قول الر�س���ول [ «�أحب �أن يرفع عملي و�أنا �صائم» و�أ�شارت �إىل �أن الإفطار اجلماعي جاء بناء على رغبة املهتديات
�أقامت ن�سائية دار النوري للتعريف بالإ�سالم باجلهراء حفل �إفطار يف �صيام هذه االيام املباركة بعد �أن عرفن الأجر الكبري لل�صيام
�ص���ائم جماعي للمهتديات من اجلاليتني الفلبينية وال�س���يالنية ،و�إىل �أن حف���ل الإفط���ار تخللته حالة �إ�ش���هار �إ�س�ل�ام ،مما �أدخل
الفرح وال�سرور على قلوب احلا�ضرات.
وح�ضرته  30مهتدية ،بالإ�ضافة �إىل داعيات الدار.
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فعاليات

“العمل الخيري” ورجاالته تحت سقف واحد في بيت الزكاة
احل ــدث :ديوان اخلري احلادي ع�ش���ر ببيت الزكاة لتبادل التربيكات
مبنا�سبة �شهر رم�ضان
احل�ضور :مدير عام بيت ال���زكاة عبدالقادر العجيل ورئي�س اللجنة
اال�ست�ش���ارية العليا د .خالد املذكور ورئي�س جمعية النجاة اخلريية
احمد اجلا�س���ر و�أمني عام امانة االوقاف د .عبداملح�س���ن اخلرايف
وكث�ي�ر من الهيئ���ات واللجان العامل���ة يف العمل اخل�ي�ري ،واملراكز
والهيئات الإ�سالمية من خارج الكويت.
عريف احلفل :حمود الإبراهيم
التكرمي:
تكرمي بيت الزكاة ممثال يف مديره العام عبد القادر العجيل

18
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مق ـ ـ ــوالت:
�أحمد عب�������د العزيز الفالح الرئي�س الفخري
لديوان اخلري :امللتقى انطالقة لتوليف العمل
يف املجال اخلريي ما بني نا�ش���ئة اخلم�س�ي�ن
بخرباتهم وعطائهم ونا�ش���ئة ال�ش���باب الذين
لديهم قوة احلركة واالنطالق.
عبد العزيز البزيغ :بيت الزكاة بيت اجلميع
و�أح���دى مظالت العمل اخل�ي�ري يف الكويت
خا�ص���ة و�أنن���ا تعلمنا م���ن رج���االت الكويت
الأوائل يف العمل اخلريي.
عب�������داهلل العثمان :فكرة دي���وان اخلري فكرة
رائدة �سهلت الكثري للعمل اخلريي والقائمني
عليه خا�صة يف تبادل اخلربات.
د .عبد املح�سن اخلرايف� :إن التوجه ال�صحيح
يك���ون م���ن خ�ل�ال بتخ�ص���ي�ص ج���زء م���ن
امل�س���اعدات تقام ب���ه �أوقاف لي�س���تغني بها
امل�س���لمون يف الغرب عن م�س���اعدات ال�شرق
بحي���ث يكون لديهم االكتفاء الذاتي والتمويل
امل�ستمر مل�شروعاتهم.
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فعاليات

 25شخص يسلمون في مهرجان “إشهار اإلسالم الجماعي”

احلدث� :إ�شهار �إ�سالم � 25شخ�ص مبهرجان «�إ�سالمهم
فرحة»
املكان� :سليل اجلهراء
�إ�شراف :دار النوري للتعريف بالإ�سالم باجلهراء
احل�ضور :مدير فرع اجلهراء �س���امل احل�سيني ،ونائب
رئي�س جمعية الإ�ص�ل�اح االجتماع���ي –فرع اجلهراء-
واملدي���ر الع���ام د .ف�ل�اح الهاج���ري ،الإعالم���ي املميز
يو�سف العو�سج.
الفعالي�������ات :م�س���ابقات ثقافية – �أنا�ش���يد �ش���عبية –
فال�شات – كلمات ترحيبية – �إ�شهار �إ�سالم جماعي.

20
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مقوالت:
�سامل احل�سيني :لقد �أ�ص���بحنا يف كل يوم –خا�صة
يف �ش���هر رم�ض���ان -ن�ش���هد حالة �إ�ش���هار �إ�س�ل�ام،
وو�ص���ل عدد الذين دخلوا يف الإ�س�ل�ام منذ بداية
رم�ض���ان �إىل الآن  781وكث�ي�ر مم���ن دخل���وا يف
الإ�سالم �أ�صبحوا دعاة يف بالدهم.
د .فالح الهاجري :الدعوة مهمة الأنبياء والر�س���ل،
وجلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام وف���رت كل الو�س���ائل
الدعوية فلم يعد لدينا عذر لدعوة غري امل�س���لمني،
وواجبنا التبليغ ولو �آية.
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فعاليات

 600مشارك في مسابقة سليمان صالح الرهيماني
الثانية عشرة للقرآن الكريم
للمهتدين الجدد والجاليات اإلسالمية

احلدث :م�س���ابقة �س���ليمان �ص���الح الرهيماين
الثانية ع�ش���رة للقر�آن الكرمي للمهتدين اجلدد
واجلاليات الإ�سالمية
امل�شاركني 600 :م�شارك وم�شاركة
الفئ ــات :ثـــــــالث فئـــــــات هي فئة املهتديـــــن
( 4م�س���تويات) وفئة اجلاليات ( 5م�س���تويات)
وفئ���ة الن����شء م���ن ابن���اء املهتدي���ن اجل���دد
واجلاليات امل�سلمة ) 3م�ستويات)
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مق ـ ــوالت:
امل�شرف عل�������ى "م�سابقة الرجال"
م�ساعد العنزي:
• �ش���ارك يف امل�س���ابقة العدي���د
م���ن اجلن�س���يات املختلف���ة منه���ا
اال�س���يوية واالوروبية والأفريقية،
ولق���د وجدنا ومل�س���نا م���ن خالل
ب���دء الت�ص���فيات احلما����س وروح
املناف�سة ال�شريفة بني املت�سابقني
وا�س���تمعنا �إىل �أ�ص���واتهم الندي���ة
واجلميلة وحر�ص���نا على م�شاركة
م�ش���ايخ م���ن وزارة االوق���اف
وال�ش����ؤون اال�سالمية يف الت�سميع
للم�شاركني..
• �أ�ص���غر مت�س���ابق من اجلن�س���ية
الهندية وا�س���مه غوبين���د جري�ش
ويبلغ من العمر � 8س���نوات ب�إثنتي
ع�شرة �سورة.
• نتقدم بال�ش���كر اجلزيل لأ�س���رة
ورث���ة املرح���وم �س���ليمان �ص���الح
الرهيماين على دعمهم ورعايتهم
للم�سابقة جعلها اهلل عز وجل يف
موازين ح�سناتهم.
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فعاليات

 250مشاركة في مسابقة
الرهيماني لتحفيظ القرآن
الكريم الثانية عشرة "سيدات"

احلدث :م�سابقة �سليمان �صالح الرهيماين
الثاني���ة ع�ش���رة للقر�آن الك���رمي للمهتدين
اجلدد واجلاليات الإ�سالمية
امل�شاركني 250 :م�شاركة
الفئات :ثالث فئــــات هي فئــة املهتديـــن
) 4م�ستويات( وفئة اجلاليات ) 5م�ستويات(
وفئ���ة الن����شء من �أبن���اء املهتدي���ن اجلدد
واجلاليات امل�سلمة ) 3م�ستويات(
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مق ـ ـ ــوالت:
امل�شرفة على "م�سابقة الن�ساء" لطيفة ال�سعيد:
• �إن ه���ذه امل�س���ابقة ته���دف �إىل ت�ش���جيع املهتدين اجلدد
واجلاليات امل�س���لمة عل���ى �إتقان تالوة وحف���ظ كتاب اهلل
واالرتباط به منهجا و�س���لوكا بالإ�ض���افة �إىل تعزيز عالقة
ه�ؤالء املهتدين باللجنة.
• نثن���ي عل���ى دور الكفي�ل�ات و�أرب���اب العمل يف ت�ش���جيع
العامالت الالئي يعملن لديهن باال�ش�ت�راك بهذه امل�سابقة
وحثهن على امل�شاركة وم�ساعدتهن يف احلفظ ب�إح�ضارهن
�إىل اللجنة.
• تنظم امل�سابقة �سنويا منذ عام  2002وهي الآن يف عامها
الثاين ع�ش���ر ،حيث ت�س���بقها حملة اعالمي���ة يف املجالت
الدعوي���ة ومواقع التوا�ص���ل االجتماع���ي والفاليرات كما
تق���وم داعي���ات اللجنة بدور كب�ي�ر يف ت�ش���جيع املهتديات
لاللتحاق بهذه امل�سابقة وت�سهيل �سبل م�شاركتهن بالإ�ضافة
�إىل م�ساعدتهن وتدريبهن على احلفظ والتالوة.

نتوجيه بال�ش���كر اجلزيل �إىل ورثة املرحوم ب�إذن
اهلل تعاىل �س���ليمان �صالح الرهيماين لرعايتهم
الكرمية لهذه امل�س���ابقة ال�س���نوية �سائلني املوىل
ع���ز وج���ل �أن يجزيهم خري اجل���زاء و�أن يتغمد
والدهم بالرحمة واملغفرة.
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العامل الإ�سالمي

توسعة المطاف
تزيد طاقته
االستيعابية للضعف
م���ن املقرر �أن تقفز التو�س���عة اجلديدة للمطاف يف
احل���رم املكي من � 48ألف طائ���ف �إىل حوايل 105
�ألف طائف يف ال�س���اعة ،ما يعني م�ض���اعفة الطاقة
اال�س���تيعابية ،وجاء يف فل���م وثائقي بث���ه التلفزيون
ال�س���عودي عرب قناته الأوىل عن امل�شروع �أن �أعمال
التو�س���عة التي خطط لها تتما�ش���ى مع توزيع �أعمدة
الدور الأر�ض���ي والبدروم املقرتح تخفي�ض���ها بن�سبة
 ،% 30و�أعم���دة الدور الأول بن�س���بة  % 75ليكون
�إجمايل تخفي�ض عدد �أعمدة احلرم بن�س���بة % 44
مبا مينح املعتمرين �شعو ًرا بالراحة وال�سعة.

ألمانيا تنشر أحاديث الرسول
فى األماكن العامة

يف الفتة جدي���رة باالحرتام والت�أم���ل قامت احلكومة
الأملانية بن�شر الفتات بال�شوارع وامليادين فيها حديث
امل�ص���طفى حمم���د [« :تب�س���مك ف���ى وج���ه �أخيك
�صدقة».

ويف �ضوء ذلك ا�ستنكر رواد موقع التوا�صل االجتماعي
«في����س بوك» عدم وجود مثل هذه الالفتات يف بالدنا
و�ش���وارعنا ،مطالبني ب�أن يكون ل�ش���وارعنا ن�صيب من
ه���ذه الالفت���ات التي تذكرن���ا مبكارم الأخ�ل�اق التي
علمها لنا الر�سول احلبيب.
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السعودية تنهي طباعة المصحف
الشريف كامال بطريقة «برايل»
�أنه���ت مطابع خادم احلرمني ال�ش���ريفني لطباعة القر�آن الكرمي بطريقة
«برايل» طباعة امل�ص���حف ال�ش���ريف كاملاً برواية حف�ص بطريقة برايل،
خدمة للمكفوفني.
و�صرح امل�شرف العام على مطابع خادم احلرمني ال�شريفني لطباعة القر�آن
الكرمي بطريقة برايل الدكتور نا�ص���ر علي املو�سى ب�أن املطابع �أمتت طباعة
املجل���دات ال�س���تة من الق���ر�آن الكرمي ،و�س���يتم توزيعها جما ًن���ا على الإخوة
املكفوفني داخل ال�س���عودية وخارجها ،وعلى املكتبات وامل�ؤ�س�س���ات واملعاهد
واملراكز التي تعنى باملكفوفني امل�سلمني يف العامل �أجمع.
و�أك���د حر�ص مطاب���ع خادم احلرمني ال�ش���ريفني على خدمة امل�س���لمني
م�ش�ي�را �إىل �أن هناك ماليني من
م���ن املكفوفني يف الدول الإ�س�ل�امية،
ً
املكفوفني يتطلعون �إىل اقتناء كتاب اهلل الكرمي بطريقة برايل ،خا�ص���ة
�أئمة امل�ساجد واخلطباء واملدر�سني وطلبة العلم ،و�ست�ستمر مطابع خادم
احلرمني ال�ش���ريفنييف �أداء م�س�ؤولياتها بطباعة القر�آن الكرمي بطريقة
برايل.

كولو توريــه:
أشعر أنني أقوى وأنا
صائم بسبب إيماني
ريا من �ص���فوف
يعتق���د النجم الإيفواري كولو توريه املنتقل �أخ ً
مان�ش�س�ت�ر �س���يتي �إىل ليفربول �أن �ص���يام العبي كرة القدم يف
�ش���هر رم�ض���ان ي�ض���ع الالعب يف حتد كبري يف ظ���ل التدريبات
واملباريات التي تتعار�ض مع �أوقات ال�صيام.
وق���ال توريه يف مقابلة مع املوقع الر�س���مي للريدز« :الأمر لي�س
�س���هلاً  ،ولكنن���ي �أ�ش���عر �أنني �أقوى و�أنا �ص���ائم ب�س���بب �إمياين،
�إمياين باهلل ال يعرف �شي ًئا م�ستحيلاً ».
و�أ�ض���اف توري���ه �أنه يعد خطة غذائية لرم�ض���ان ،وق���ال« :املهم �أن �آكل
جيدًا ،و�أحر�ص على �أال يزيد وزين ،و�أركز على �شرب ال�سوائل لتعوي�ض
اجل�س���م مبا يحتاج ،و�أحاول التن�س���يق مع طبيب الفري���ق دائ ًما ...و�أي
�إن�سان طبيعي ميكنه ال�صرب بال ماء وال طعام لأكرث من يوم ...والتدريب
ع���دة مرات يف اليوم ،ولعب املباريات خالل ال�ص���يام ب���ات �أم ًرا عاد ًّيا،
و�أنا �أ�س���عى دو ًما لتقدمي  % 110من م�س���تواي ،ف�أنا �أ�س���عى مل�ساعدة
زمالئي يف التدريب ويف امللعب».
وعن االحتفال بعيد الفطر قال توريه� :س���وف �أحتفل به مثل �أي م�س���لم
برفقة الأهل والعائلة ،فرمبا ي�أتون �إىل ليفربول لالحتفال معي.
و�أكد توريه �أن ناديه -ليفربول -يدعمه ب�ش����أن رم�ض���ان ،وقال:
«الأطب���اء واملدرب���ون والزم�ل�اء متعاون���ون ،ولدينا غرف���ة لأداء
ال�ص�ل�اة ،وه���ي لي�س���ت خم�ص�ص���ة للم�س���لمني فق���ط ،بل لكل
الالعبني الذين يرغبون يف �أداء ال�ص�ل�اة� ،إنه �أمر رائع �أن جتد
هذا الدعم من ناديك وزمالئك».
وختم توريه�« :شهر رم�ضان جزء مهم ج ًدّا من الإ�سالم ،فنحن نكون
�س���عداء بالقيام بفرائ�ض اهلل وعلى يقني من ح�صولنا على اجلزاء،
لذلك ن�ستمتع برم�ضان وكل �أيامه بقدر ما ن�ستطيع».

مكتبة الحرم المكي..
منارة علمية تستهوي الزوار
تعد مكتبة احلرم املكي ال�ش���ريف من �أبرز املعامل و�أ�شمخ
ال�ص���روح العلمي���ة يف مك���ة املكرمة ،ومن �أه���م املكتبات
يف العامل الإ�س�ل�امي ،حيث �ش���كلت الإرها�ص���ات الأوىل
للأ�س���ا�س العلم���ي للثقاف���ة الإ�س�ل�امية ،حتى �أ�ص���بحت
ت�س���تهوي عقول وقلوب زوار بيت اهلل احلرام من طالب
العل���م واملفكري���ن من خمتل���ف �أنحاء العامل الإ�س�ل�امي،
ويبقى بع�ضهم فيها �سنوات.
وت�ض���م املكتبة �أكرث من ن�ص���ف مليون كتاب ،و�أكرث من 3

�آالف جمل���ة ،كم���ا يبلغ عدد املخطوط���ات فيها �أكرث من
� 8آالف خمطوط �أ�ص���لي وم�ص���ور ،يف حني يحوي ق�س���م
امليكروفيلم �أكرث من � 4آالف فيلم لأهم املخطوطات ،كما
يوجد بق�س���م املكتبة ال�ص���وتية �أكرث من � 40ألف �شريط
خلطب ودرو�س امل�سجد احلرام.
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حوار

املتطوعة هيا العو�ضي يف حوار مع «الب�شرى»:

هذا هو الدليل على
عدم إعاقة العمل التطوعي
لحياة المتطوع
العملية واالجتماعية

حوار� :أنوار الزنكي
العم�������ل التطوع�������ي م�������ن عالم�������ات التق�������دم
واالزده�������ار التي ت�شهده�������ا املجتمعات ،فهذا
العم�������ل ردي�������ف ومكمل للأجه�������زة الر�سمية،
ويتمي�������ز بالتفاع�������ل املبا�شر م�������ع الآخرين،
وي�سه�������م يف تق�������دم الأمم وازدهاره�������ا،
واالنخ�������راط يف العم�������ل التطوع�������ي �ضرورة
تفر�ضها متطلبات التنمية والتطور ال�سريع
يف املجتمع.
ويتمي�������ز العم�������ل التطوعي بع�������دم التعقيد
وانتفاء البريوقراطي�������ة ،فاملتطوع يبذل من
وقته وجه�������ده لري�س�������م ب�سمة �أم�������ل و�سعادة
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للآخري�������ن ،ولق�������د �آل�������ت جلن�������ة التعري�������ف
بالإ�سالم عل�������ى نف�سها م�شاركة �أبناء الوطن
يف العم�������ل اخلريي الذي تق�������وم به اللجنة،
فخ�ص�ص�������ت ق�سمً �������ا لذل�������ك با�س�������م «الفريق
التطوعي للجن�������ة التعريف بالإ�سالم» يقوم
عليه جمموع�������ة من �أبناء الوطن املخل�صني
�شب�������ابً ون�س�������اء ..واليوم يوم ممي�������ز! يحتاج
مني ومنك�������م �إىل عدة وعت�������اد ،بل �إىل جهد
جهي�������د ،لأنن�������ا �سنحلق يف �سم�������اء �شخ�صية
ً
حتليقا حتى و�صلت �إىل �سمائها!
�أنهكتن�������ي
ل�������ن �أحدثكم بل �س�أترك له�������ا زمام احلروف
لت�شهدوا معي الإبداع والتميز الذي و�صلت
�إليه ..لقا�ؤنا مع املتطوعة هيا العو�ضي.

بداي�������ة نري�������د �أن تعرف�������وا ق�������راء «الب�ش�������رى»
ب�شخ�صكم الكرمي.
ا�س���مي هيا العو�ض���ي ،بكالريو�س هند�س���ة
كهربائي���ة ،و�أعم���ل بوظيف���ة مهند����س �أول
كهرب���اء -جامع���ة الكويت ،ورئي�س���ة ق�س���م
الت�سويق -الفريق التطوعي.
متى بد�أت التطوع؟
يف نف����س هذه الأيام من العام املا�ض���ي� ،أي
م�ضى علي �سنة.
كي�������ف توفق���ي���ن ب���ي���ن وظيفت�������ك الأ�سا�سية
والتطوع؟

احلمد هلل� ..أرتب �أعمايل و�أخطط بطريقة
منظمة ،وا�س���تطعت �أن �أدير الوقت ب�ش���كل
جي���د ,وال نن�س���ى الربك���ة يف الوق���ت� ,إذا
�ص���لحت النية وكان���ت خال�ص���ة لوجه اهلل،
مع العلم �أنني ح�ص���لت على ترقية يف عملي
الهند�سي يف فرتة تطوعي ,وذلك خري �إثبات
لعدم �إعاق���ة العمل التطوعي حلياة املتطوع
العملية واالجتماعية � ً
أي�ضا.
هل من عجائب للتطوع معك؟
راح���ة و�س���عادة لأبع���د احل���دود مل �أتخيلها
ق���ط ،و�أحب �أن �أذك���ر �أن �أعظم ما مر علي
م���ن عجائب هذا العم���ل الراقي هو تعجيل
الثم���رة اخل�ي�رة م���ن اهلل �س���بحانه وتعاىل،
خا�ص���ة عندم���ا نه���دي احلقائ���ب الدعوية
ل�شخ�ص غري م�سلم في�شهر �إ�سالمه مبا�شرة
بعد قراءة تلك الكتب! فلله احلمد واملنة.
ماذا عن التحديات التي واجهتك؟
�أول التحديات كانت من املجتمع الذي يحاول
دائ ًما �أن ي�صنف العاملني يف املجال التطوعي
�إىل �أح���زاب وه���ذا خط����أ ،بالإ�ض���افة �إىل
نظرة النا�س للمتطوع يف اللجان الإ�س�ل�امية
عل���ى �أن���ه عمل غ�ي�ر اح�ت�رايف ،لذلك يقل
اهتم���ام املتطوع ،وكذلك اجلهات اخلارجية
والر�س���مية ،ولكن من خالل و�ضع �آلية عمل
مدرو�سة وا�ستخدام �أحدث الو�سائل الإدارية
ارتقينا وهلل احلمد مب�ستوى العمل التطوعي
وتخطين���ا العديد من ال�ص���عاب ،والأهم من
ذلك �إمياننا ال�ش���ديد ب�أهمية حمل الر�سالة
ويقيننا بالتوفيق من اهلل تعاىل.

ت�صنيــف العاملـني يف
املجـال التطوعـي �إلـى
�أحـــزاب خطــ�أ..

ملاذا التطوع يف جلنة التعريف بالإ�سالم؟

العمل ،كما �أمرنا ديننا احلنيف.

لن�س���تحق �أن نحمل لقب خ�ي�ر �أمة يجب �أن م�������ا �أك���ث���ر الأم�������ور الت�������ي �أ�سعدت�������ك �أثن�������اء
ن�أمر باملعروف وننهى عن املنكر ،باحل�س���نى تطوعك؟
طبع���ا ،كما ذك���ر يف كتابنا الك���رمي ،و�أعتقد �سماع ال�شهادتني من املهتدين �أثناء العمل.
�أن �أق���رب اجله���ات لهذا اله���دف هي جلنة
هل لك�������م �أن تعرفونا ببع�ض �إجنازاتكم التي
التعريف بالإ�سالم ،فهي جهة تكر�س مهاراتي
حققتموها؟
للدعوة� ،سواء املبا�شرة �أو غري املبا�شرة.
م�شروع ماراثون الأطفال يف �شهر دي�سمرب
كم �ساعة تعملني تطوعيًّا مع جلنة التعريف
�س���نة  ،2012وم�شروع ت�ص���وير فيديو كليب
بالإ�سالم؟
اح�ت�رايف لأن�ش���ودة احلملة ال�س���نوية للجنة
تقريبا من � 5-3ساعات ،وال �أتلقى �أي مكاف�أة التعريف بالإ�س�ل�ام ،والت�سويق لعدة م�شاريع
مالي���ة ،ولك���ن تقدي���ر امل�س����ؤولني وزمالئي خا�صة يف الفريق التطوعي واللجنة.
مكاف�أة كبرية بالن�سبة يل ،والأكرب هو الأجر كلمة من قلبك لقراء الب�شرى.
العظيم الذي �أرجوه من رب العاملني.
العمل التطوعي ال يكون له مقابل �إال الأجر
ما دور جلنة التعريف بالإ�سالم يف االهتمام والث���واب من عند اهلل عز وجل ،وهنا تكمن
بتطوير �شخ�صياتكم ومهاراتكم؟
متعت���ه ،وكلمة �أخ�ي�رة من قلبي لك���م :لي�س
بالطبع لها دور كبري من خالل دورات تدريبية م�شروطا لتطوعك معنا �أن تكون ذا تخ�ص�ص
متخ�ص�ص���ة ،بالإ�ض���افة �إىل اجتماع���ات معني �أو يف جمال ما� ،إمنا وجودك معنا بكل
دورية مع الر�ؤ�س���اء ملناق�شة امل�شاريع وكيفية م���ا متلك من مهارات �أو هوايات �س���يمكنك
تطويره���ا ،ه���ذا م���ا ميي���ز جلن���ة التعريف من امل�شاركة يدًا بيد مع �أخوانك املتطوعني
بالإ�س�ل�ام ،دائ ًما ن�س���عى للتميز والإتقان يف واملتطوعات ،فمرح ًبا باجلميع.
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ر�سائل دعوية

م���ن املعلوم �أن الدع���وة �إىل اهلل
والعمل بها واجب على كل م�سلم
انطالق���ا م���ن قوله تع���اىل “ ُق ْل
هَ ـذِ ه َ�س���بيلي �أ ْد ُعو �إىل اهلل َعلَى
بَ ِ�ص�ي�رةٍ �أنَاْ َو َم���نِ اتب َعنِي” فكل
امل�س���لمني و�أتباع ر�سول اهلل [
دع���اة ،لكنه���م يف الوقت نف�س���ه
مطالب���ون ب�أن يتعلموا اال�س�ل�ام
ويعرف���وا �أ�ص���ول الدع���وة حتى
تكون دعوتهم على منهاج �س���ليم
و�صحيح.
ولعل املق�ص���ود بالدعوة �إىل اهلل
ن�شر االخالق اال�سالمية والقيم
الفا�ض���لة ب�ي�ن النا����س وحثه���م
عل���ى عب���ادة اهلل وح���ده وعلى
عمل اخلري وال�سعي يف م�صالح
النا����س ،كما �أن الداعية مطالب
ب����أن يعم���ل على ابتغاء مر�ض���اة
اهلل عز وجل.
وق�ض���ية الدع���وة يف �س���عة كل
�إن�سان �س���واء بالعمل ال�صالح �أو
بالكلمة الطيبة ،فكل ما ي�ص���در
عن امل�س���لم فهو دع���وة ،حتى �أن
تلق���ى �أخاك بوجه طلق فهذا له
ثواب ،ويف الوقت ذاته دعوة.

اخلربة ،فم���ن الدع���اة منفرون وحجم املتطوع�ي�ن واملتعاطفني
ي�ص���دون النا����س ع���ن دي���ن وامل�ش���جعني والداعمني يكرث يف
اهلل بانغالقه���م عل���ى �أنف�س���هم كل �سنة.
وي�ض���يقون على �أنف�سهم ومنهم
لق���د حر�ص���نا كل احلر�ص على
من ي�ست�أثر ب�آرائه.
ال�ش���راكة مع الآخرين من خالل
وينبغ���ي ملن يعتزم القيام بواجب الإناب���ة عنه���م يف الدع���وة اىل
الدع���وة �إىل اهلل تعاىل �أن يكون اهلل م���ن خالل م�ش���روع “عرف
م�ؤمن���ا بها ومعتق���دا يف خريية بالإ�س�ل�ام” ال���ذي يخاطب 50
دعوته اال�س�ل�امية و�صالحيتها �ألف���ا �س���نويا ،بحيث ن�س���هم يف جمال ال�شطي
وحاج���ة النا�س �إليه���ا ،و�أن يعي
�إ�ش���هار � 5آالف مهت���د ومهتدية املدير العام للجنة التعريف بالإ�سالم
و�س���ائل الدعوة الت���ي متكنه من كل عام.
تو�صيل الر�سالة.
()17
يف الوق���ت ذات���ه حتر�ص اللجنة
�إذا الدع���وة منه���اج حي���اة عل���ى تعلي���م املهتدي���ن اجل���دد
للم�س���لمني ،وطريقه���ا طوي���ل وت�أهيلهم اميانيا ومعنويا وفكريا
ويحتاج اىل التزود بالزاد الكايف عرب م�ش���روع “علمني اال�سالم”
للو�ص���ول اىل النهاي���ة وحتقي���ق م���ن خ�ل�ال التعلي���م والرتبي���ة
مراد اهلل م���ن العبودية وعمارة والتوجي���ه وح�س���ن املتابع���ة ،ال
الأر�ض ،خا�صة �إذا كانت الدعوة �س���يما �أن ع���دد املهتدي���ن حتى
موجهة اىل غري امل�سلمني.
بداية الع�ش���ر الأواخر من �شهر
و�شروع جلنة التعريف بالإ�سالم رم�ض���ان و�ص���ل اىل  800مهتد
يف �إط�ل�اق حملته���ا الدعوية يف ومهتدية.
هذا ال�ش���هر حتت عنوان “خلك �إن ا�ستقطاع مبلغ �شهري للقيام
فعال ..بطي���ب الأفعال” يجعلنا بواج���ب الدع���وة لي����س بالأم���ر
حري�ص�ي�ن على تو�ص���يل ر�سالة ال�ش���اق على كثري من �أبناء هذا
اال�س�ل�ام ال�س���محة اىل جم���وع الوطن ،فمبل���غ  10دنانري فقط
املقيم�ي�ن يف دول���ة الكوي���ت من ي�س���هم يف دعوة ان�س���ان �شهريا
اجلالي���ات الواف���دة والأجان���ب للإ�س�ل�ام م���ن خ�ل�ال اللجن���ة،
والأقلي���ات غري امل�س���لمة والتي م�س���تخدمة جمي���ع الو�س���ائل
ي�ص���ل تعداده���ا اىل � 700ألف املعتربة من دعاة وكتب ورحالت
ن�سمة.
وحما�ض���رات ون���دوات ،كذل���ك

�إن الدع���وة �إىل اهلل م���ن واجب
الأنبي���اء ث���م �أ�ص���حاب االنبياء
والعلم���اء الذي���ن يرث���ون العل���م
النب���وي لأن املجتمع ال ميكن �أن
يبقى على حاله من ال�صالح وال
�أن يتقدم روحيا وماديا من دون وم���ا النتائ���ج غ�ي�ر امل�س���بوقة
الدعوة �إىل اهلل.
للحمل���ة حت���ى الآن �إال م�ؤ�ش���ر
وال بد م���ن �أن يراع���ي الداعية وا�ضح على �س�ي�رها يف الطريق
ح���ال املجتمع ال���ذي يدعو فيه ،ال�ص���حيح ،خا�ص���ة �أن �أع���داد
ف�ل�ا يك���ون قلي���ل العل���م عدمي املهتدين تتزاي���د عاما بعد عام،

علمتني الدعوة!
عرف
باإلسالم

يعني على رعاية املهتدين اجلدد
وتعليمه���م وتق���دمي اخلدم���ات
ال�ض���رورية له���م من �أج���ل بناء
امل�س���لمني اجل���دد بال�ش���كل
املنا�سب.

م�شروع “عـرف بالإ�سالم”
يخاطب � 50ألــف �شخـ�ص
�سنو ًيا من � 700ألف وافد
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م���ن �أح���د على الإط�ل�اق يف تدبري الأم���ور ،ولي�س هن���اك من يقوم
�أ�ص�ًل اً بالتدخل يف �أمر اهلل ،فمادام ال يوجد �أحد ي�ش���ارك اهلل يف
اخللق– وهو �أمر ال يجادل فيه �أحد حتى امل�ش���ركون -فكيف يوجد
من ي�ش���اركه يف التدبري؟! قال تعاىل�} :أَالَ لَ��� ُه الخْ َ ل ْ ُق َوا َلأ ْم ُر تَ َبا َر َك
اللهّ ُ َر ّ ُب الْ َعالمَ ِ نيَ{ ،والقر�آن يف ذلك يخاطب الإن�س���ان كله :وجدانه
وعقله� ،إذ يعر�ض له الأدلة ويناق�شه فيها ،ويوقظه للتفكري املنطقي
ال�سليم الذي ي�ؤدي �إىل فهم حقيقة الألوهية و�إدراكها واالقتناع بها،
ومن ثم وجوب الإميان باهلل الواحد دون �شريك ،ومن ذلك:
• �أثبت القر�آن الربوبية والألوهية هلل عز جل عن طريق �س�ؤال وجهه
له�ؤالء امل�شركني الذين ينفون ذلك ،فقال تعاىل�} :أَ ْم ُخ ِل ُقوا مِ ْن َغيرْ ِ
���يءٍ َ�أ ْم ُه ُم الخْ َ ا ِل ُقونَ{ ،فهل وجدوا من غري موجد؟! بل اهلل عز
َ�ش ْ
وج���ل ه���و الذي خلقهم و�أن�ش����أهم بعد �أن مل يكونوا �ش���ي ًئا مذكو ًرا،
فهذه الآية حتمل �أكرب حتد للعقل الب�ش���ري ال�ض���ال خالل التاريخ..
وك�أنه���ا نزلت لل�ض���الني اليوم ،الذين ينك���رون وجود اهلل ،وهكذا مل
يب���ق �إال �أمر واحد ،هو �أن يك���ون هناك خالق ،هو الذي خلق اخللق
بقدرته ،وهو الذي يدبر الأمر وحده بال �شريك.

عزي�������زي القارئ ..منذ �أن ج�������اء الإ�سالم وال�شبه�������ات مل تفارقه
على ع�������دة حماور ،ومل يرتك �أعدا�ؤه حمورًا �إال وكان لهم �شبهة
في�������ه ،ويف هذا الباب نتناول تل�������ك ال�شبهات حول حماور ثالثة
رئي�سية ،وهي القر�آن الك�������رمي ،و�شخ�صية الر�سول [ ،وال�سنة
النبوية ال�شريفة ..يف كل عدد نتناول �شبهة من تلك ال�شبهات..
فماذا قال ه�ؤالء؟ وماذا كان رد علماء الإ�سالم عليهم؟
إنكار تفرد اهلل -عز وجل -باأللوهية والوحدانية!

ال�شبهة
ينك���ر غري امل�س���لمني تفرد اهلل –عز وج���ل -بالألوهية والوحدانية،
ومن ثم فهم يعبدون �أوثا ًنا و�أ�ص���نا ًما زاعم�ي�ن �أنها تقربهم �إىل اهلل
وت�ش���فع لهم عن���ده ،كما �أنهم يعلن���ون تعجبهم من وج���ود �إله واحد
ال ِل َه َة ِ�إلَ ًها
تك���ون له العبادة وح���ده ،قال تعاىل حاك ًيا عنهم�} :أَ َج َع َل ْ آ
َو ِ
اب{ ،وق���الَ } :ويَ ْعبُدُو َن م���ن ُدونِ اهلل
���يءٌ ُع َج ٌ
اح���دًا ِ�إ َّن هَ ��� َذا لَ َ�ش ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َم���ا ال يَ ُ
�ض��� ّر ُه ْم َوال يَنف ُع ُه��� ْم َويَقول���و َن هَ ـ�ؤالء �ش���ف َعا�ؤنا ِعن َد اهلل{.

�إبطال ال�شبهة
عالج الإ�سالم هذه ال�شبهة من طريقني:
� اً
أول :بي���ان الأدل���ة العقلي���ة على وج���ود اهلل تعاىل ،و�أن���ه وحده هو
اخلالق املدبر لهذا الكون :فاهلل عز وجل لي�س يف حاجة �إىل معونة
32
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• ج���اء القر�آن بدلي���ل عقلي يثبت الألوهية والوحدانية هلل عز وجل،
وم����ؤداه �أن���ه لو ُقدر تع���دد الآلهة النفرد كل منهم مب���ا خلق ،وتكون
النتيج���ة عندئذ عدم انتظام الوجود ،وامل�ش���اهد �أن الوجود منتظم
مت�س���ق ،فكل من العامل العلوي وال�س���فلي مرتبط بع�ض���ه ببع�ض يف
غاي���ة الكمال ،قال تعاىلَّ } :ما تَ َرى فيِ َخلْ���قِ ال َّر ْح َمنِ مِ ن تَ َفا ُو ٍت{،
ث���م ل���كان كل منهم يطلب قه���ر الآخر وخالفه ،فيعلو بع�ض���هم على
���ب ُكل �إِلَ ٍه بمِ َ ا
بع����ض ،ق���ال تعاىلَ } :و َم���ا َكا َن َم َع ُه مِ ْن ِ�إلَ ٍ���ه �إ ًذا ل َذهَ َ
َخل َ َق َولَ َعلاَ بَ ْع ُ
�ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍ�ض ُ�سبْ َحا َن اهلل َع َّما يَ ِ�ص ُفونَ{ ،وقد ذكر
املتكلم���ون ه���ذا املعنى وعربوا عنه بدليل التمان���ع ،وهو �أنه لو فرق
�ص���انعان ف�صاعدًا ،ف�أراد واحد حتريك ج�سم ،و�أراد الآخر �سكونه،
ف�إن مل يح�صل مراد كل واحد منهما كان عاجزين ،واخلالق ال يكون
عاج���زًا ،وميتنع اجتماع مرادهما للت�ض���اد ،وما جاء هذا املحال �إال
اً
حمال ،ف�أما �إن ح�ص���ل مراد �أحدهما دون
من فر�ض التعدد فيكون
الآخ���ر كان الغال���ب هو الواجب ،والآخر املغلوب ممك ًنا ،لأنه ال يليق
ب�صفة الواجب �أن يكون مقهو ًرا.

• ي�ؤكد القر�آن الكرمي �أن اهلل هو امل�س���تقل بخلق الأ�ش���ياء كلها وهو
مدبرها ومقدرها وحده ،لي�س معه يف ذلك �شريك� ،أما الذين اتخذهم
امل�ش���ركون �أولي���اء من دونه فهم عبيد �أمثالهم ال ميلكون �ش���ي ًئا ،وال
�أ�ش���هدهم اهلل خلق ال�س���موات والأر�ض ،وال خلق �أنف�س���هم وال كانوا
ال�س َما َو ِ
ات
�إذ ذاك موجودين �أ�صلاً  ،قال تعاىلَ } :ما �أَ ْ�ش َهد ّتُ ُه ْم َخل ْ َق َّ
ني َع ُ
�ضدًا{.
َو ْ أ
�ض َو اَل َخل ْ َق �أَن ُف ِ�سهِ ْم َو َما ُكنتُ ُمتَ ِّخ َذ المْ ُ ِ�ض ِلّ َ
الَ ْر ِ
كم���ا �أن���ه من الأدلة الظاه���رة على وجود اهلل وتف���رده باخللق ،و�أنه
�س���بحانه وتع���اىل ال ميك���ن �أن يعج���زه �ش���يء يف ال�س���موات وال يف
الأر�ض ،تلك الآيات الكونية التي يوجه القر�آن �إليها العقل الب�ش���ري
ليتفك���ر فيه���ا ويتدبر عظائ���م الإعجاز يف �آيات الق���درة املثبوتة يف

ارج���اء الكون ،تلك التي ت�ش�ي�ر �إىل �أن هذا
الإل���ه ال ميك���ن �أن يعجز عن �أم���ر من �أمور
اخلل���ق �أو ال���رزق �أو التدب�ي�ر �أو الإحياء �أو
الإماتة �أو البعث �أو اجلزاء ،قال اهلل تعاىل:
اخ ِت َ
�ض َو ْ
ال ِف
ال�س��� َما َوات َوالأَ ْر ِ
}�إِ َن فيِ َخلْقِ َّ
اللَّيْل َوال ّنَهَ���ارِ َوالْ ُفل ْ ِك ا ّلتي تجَ ْ رِ ي فيِ الْ َب ْحرِ
ال�س��� َماء
بمِ َ ا يَن َف��� ُع
َ
النا�س َو َما َ�أن َز َل اهللُ مِ َن َّ
مِ ���ن َّماء َف�أَ ْح َيا ب���هِ الأ ْر َ
�ض بَ ْع��� َد َم ْو ِت َها َوبَثّ
�ص ِ
اب
ريف ال ّريَ ِاح َو
ال�سح ِ
َ
في َها من ُك ّل َد� ٍآبة َوتَ ْ
المْ َ�س ِ ّ
�ض ل ٍ
آي���ات ِ ّل َق ْو ٍم
���خرِ بَينْ َ ال�س��� َماء َوالأَ ْر ِ
يَ ْعقِ لُونَ{.

ثان ًي���ا :الطريق الثاين ال���ذي اعتمده القر�آن
لإثب���ات تفرد اهلل ع���ز وج���ل بالألوهية هو
بي���ان عج���ز ه����ؤالء امل�ش���ركني :لق���د اتخذ
الق���ر�آن الكرمي عدة طرق عقلية ي�ش���هد بها
العق���ل والواقع املح�س���و�س امللمو����س� -أمام
الق���وم -وكله���ا تثبت عجز ه���ذه الآلهة ومن
ث���م بطالن عبادتها من دون اهلل تعاىل ،ومن
هذه الأدلة:
• �أن الأ�ص���نام والأوث���ان واملالئك���ة وغريها
م���ن الآلهة التي يدعوها امل�ش���ركون من دون
اهلل ال متلك من ال�س���موات والأر�ض �ش���ي ًئا،
وما الأ�ص���نام والأوثان �إال جمادات ال �أرواح
فيها ،فهي ال ت�س���مع دعاء ،وال جتيب طل ًبا،
ق���ال تعاىلُ } :ق���لِ ا ْد ُعوا ا ّلذِ ي��� َن َز َع ْمتُم ِ ّمن
ال�س��� َم َوات
ُدونِ اهلل اَل يمَ ْ ِل ُكو َن مثْ َقا َل َذ ّرةٍ فيِ
َّ
����ض َو َم���ا لَ ُه��� ْم فِ يهِ َما مِ ن ِ�ش��� ْر ٍك
َو اَل فيِ ْ أ
الَ ْر ِ

َو َم���ا لَ ُه مِ نْ ُه���م ِ ّمن َظهِ ٍري َو اَل تَن َف ُع َّ
اع ُة
ال�ش��� َف َ
ِعن��� َدهُ �إِ اَّل لمِ َ��� ْن �أَذِ نَ{ ،فبني اهلل عز وجل �أنه
الإل���ه الواحد الأحد الفرد ال�ص���مد الذي ال
نظ�ي�ر له ،وال �ش���ريك ل���ه ،بل هو امل�س���تقل
بالأم���ر وحده م���ن غري م�ش���ارك وال منازع
وال معار����ض� ،أم���ا الآلهة الت���ي يدعونها من
اً
ا�س���تقالل وال
دون���ه فهي ال متلك �ش���ي ًئا ،ال
على �س���بيل ال�ش���ركـــــة ،كما ق���ال تعالـــــى:
} َوا ّلَذِ ي��� َن تَ ْد ُع���و َن مِ ن ُدونِهِ َم���ا يمَ ْ ِل ُكو َن مِ ن
�ي�ر{ ،ولي����س هلل من ه���ذه الأنداد من
قِ ْطمِ ٍ
ظهري ي�ستظهر به يف الأمور ،بل اخللق كلهم
فقراء �إليه عبيد لديه ،وهو �سبحانه لعظمته
وجالل���ه وكربيائه ال يجرتئ �أحد �أن ي�ش���فع
عن���ده عز وجل يف �ش���يء �إال بعد �إذنه له يف
ال�ش���فاعة ،كما قال تعاىلَ } :و َك���م ّمن ّمل َ ٍك
ال�س َم َو ِ
اعتُ ُه ْم َ�شيْ ًئا �إِ اَل مِ ن
فيِ
ات اَل تُ ْغنِي َ�ش َف َ
ّ

القر�آن الكرمي �أبطل تعدد
الآلهة بالآية  91من �سورة
امل�ؤمنـــون

بَ ْعدِ �أَن يَ�أْ َذ َن اهلل لمِ َن يَ َ�ش���اء َويَ ْر َ
�ضى{ ،وقال
تعاىلَ } :ويَ ْعبُ���دُو َن مِ ن ُدونِ اهلل َما الَ يمَ ْل ُ
ِك
ات َوالأَ ْر�ض َ�ش���يْ ًئا َوالَ
ال�س��� َم َو ِ
لَ ُه��� ْم رِ ْز ًقا ِ ّم َن َّ
هلل الأَمثَا َل ِ�إ َّن َ
يَ ْ�س���تَطي ُعو َن َف َ
ال تَ ْ
اهلل
�ضربُوا ْ ِ ْ
يَ ْعل��� ُم َو�أَنتُ ْم الَ تَ ْعل َ ُم���ونَ{ ،فالأنداد والأوثان
والأ�ص���نم التي تُعبد م���ن دون اهلل تعاىل ال
متل���ك رز ًق���ا وال تقدر على �إن���زال مطر وال
�إنبات زرع وال جتيب نداء وال ت�س���مع �أ�صلاً ،
وق���د لقن اهلل عز وجل �إبراهيم \ حجته
ا�س َ����ألُو ُه ْم �إِن َكانُوا
على قومه فقال لهمَ } :ف ْ
َ
يَنط ُقونَ{ ،وقال لأبي���ه} :يَا�أبَ ِت لمِ َ تَ ْعبُ ُد َما
اَل يَ ْ�س َم ُع َو اَل يُبْ ِ�ص ُر َو اَل يُ ْغنِي َع َ
نك َ�شيْ ًئا{.
• �أخرب اهلل عز وجل امل�ش���ركني يف اتخاذهم
�آله���ة من دون اهلل ال تق���در على خلق جناح
بعو�ض���ة ،فهم خملوقون ال ميلكون لأنف�سهم
�ض ًّرا وال نف ًعا ،فكيف ميلكون ذلك لعابديهم؟!
ق���ال تع���اىلَ } :واتَ َخ��� ُذوا مِ ن ُدونِ���هِ �آل َه ًة اَل
يَ ْخل ُ ُق���و َن َ�ش���يْ ًئا َوهُ��� ْم يُ ْخل َ ُق���و َن َو اَل يمَ ْ ِل ُكو َن
ِ ألَن ُف ِ�س���هِ ْم َ
�ض ًرا َو اَل نَ ْف ًعا َو اَل يمَ ْ ِل ُكو َن َم ْو ًتا َو اَل
َح َيا ًة َو اَل نُ ُ�ش���و ًرا{ ،فالذي ال ميلك لنف�س���ه
وال لغ�ي�ره �ش���ي ًئا من ذلك ال ي�ص���ح �أن يكون
�إل ًه���ا ،ولذلك نبه اهلل ع���ز وجل على حقارة
الأ�صنام و�س���خافة عقول عابديها ،فبني �أنه
ل���و اجتم���ع جميع م���ا يعبدون من الأ�ص���نام
والأنداد على �أن يخلقوا ذبا ًبا ما قدروا على
ذلك ،ولذلك قال [ يف احلديث ال�صحيح:
«قال اهلل تعاىل :ومن �أظلم ممن ذهب يخلق
كخلق���ي ،فليخلق���وا ذرة� ،أو ليخلقوا حبة �أو
�شعرية».
• ب�ي�ن اهلل ع���ز وج���ل �أن ه���ذه الآله���ة م���ن
الأ�صنام والأوثان ونحوها قد �صنعها النا�س
ب�أيديه���م ،فكيف يعبد الإن�س���ان ما �ص���نعت
يداه؟! �إن ذلك ل�ش���يء عجاب! وهذه احلجة
�آتاها اهلل عز وجل �إبراهيم \ على قومه
ح�ي�ن قالَ } :قا َل َ�أتَ ْعبُ���دُو َن َما تَن ِْحتُو َن َواهلل
َخل َ َق ُك ْم َو َما تَ ْع َملُونَ{.
امل�ص ــدر
• مو�س���وعة بي���ان الإ�س�ل�ام -ال���رد عل���ى
االفرتاءات وال�شبهات
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دعوتن ـ ـ ــا

الع���امل اليوم يحت���اج �إىل معرفة
الإ�س�ل�ام معرف���ة �ص���حيحة،
ففي العامل الي���وم ما يزيد على ومن هذه الأ�ساليب و�ضع مل�صق
خم�س���ة �آالف ملي���ون �إن�س���ان ال �صغري عليه عنوان موقع �إ�سالمي
يدينون بالإ�سالم ،ومعظم ه�ؤالء لدعوة غري امل�سلمني يف مكتبك،
ً
مل تبلغه���م الدع���وة �إطالق���ا �أو �أو بيتك �أو خلف �سيارتك ،وهذه
بلغتهم ب�ص���ورة م�شوهة ،ولذلك الفك���رة جيدة لرت�س���يخ عناوين
ف�إن م�ضاعفة اجلهود يف �إي�صال املواق���ع الإ�س�ل�امية لدعوة غري
الدع���وة �إىل ه����ؤالء م���ن �أه���م
امل�س���لمني وانت�ش���ارها بطريق���ة
املهم���ات ومن �أف�ض���ل القربات،
رخي�صة و�س���هلة ،بهذه الطريقة
وامل�س����ؤولية �أعظ���م على الدعاة
�أنت داعية ب�سيارتك ويف عملك
�إىل اهلل ،فهم ورثة الأنبياء ،وهم
ويف بيت���ك حتى ب���دون �أن تنطق
املطالب���ون ب����أن ين�ش���روا هداية
بح���رف واحد !ال تق���ل لن يقر�أه
اهلل تعاىل �إىل �أمم الأر�ض كلها،
�أح���د ولن يزوره �أح���د ،رمبا لن
فعلينا اغتنام فر�صة وجود غري
يزوره �أحد اليوم ،ولكن �سيزوره
امل�سلمني بيننا ،فقد يرجع ه�ؤالء
غ���دًا �أو رمبا بعد �س���نة� ،أو يرى
بعد فرتة ق�ص�ي�رة م���ن قدومهم
«ب�ن�ر» ل���ه يف م���كان ويت�ش���جع
�إىل ب�ل�اد امل�س���لمني وه���م مل
ويزوره ،ويف مكتبك رمبا يزورك
ي�س���معوا كالم اهلل ،ومل يعر����ض
عليهم الإ�س�ل�ام ،وه���ذا �أمر له ع�شرات من الأ�ش���خا�ص يوم ًّيا،
فهل �س���تقدم له���م يوم ًّيا كتيبات
خطره و�ضرره.
�أو �أ�شرطة �أو تدعوهم للإ�سالم؟
�إن التقدم العلمي والتطور الهائل
ف�أنت ت�ستطيع دعوتهم بب�ساطة
يف �أ�س���اليب االت�ص���ال و�س���رعة
بهذه الطريقة لو و�ضعت املل�صق
التغ�ي�ر االجتماع���ي ...كل ذلك
يف م���كان ب���ارز وب���دون ت�ش���ويه
من العوامل التي يجب �أن ن�ضعها
ملكتبك �أو مكان العمل.
يف ح�س���ابنا ونحن نقوم بالدعوة
�إىل اهلل ،حي���ث يفر����ض ذل���ك �س���يارتك ..رمب���ا مت�ش���ي به���ا
ً
علينا �أ�س���اليب و�أدوات جديدة� ،أك�ث�ر م���ن 50
كيلوم�ت�را يوم ًّيا،
خا�ص���ة يف دعوة غري امل�سلمني ،وتق���ف عن���د كثري من �إ�ش���ارات
فعلى الداعية امل�س���لم �أن يدر�س املرور ،وبال �ش���ك يق���ف خلفك
�أف�ضل الو�س���ائل وال�سبل لدعوة كث�ي�ر م���ن النا�س ،فلو ق���ر�أ 50
�شخ�ص���ا فق���ط ه���ذا الإع�ل�ان
ً
غ�ي�ر امل�س���لمني �إىل الإ�س�ل�ام،
و�أن ي�ست�ش�ي�ر �أه���ل ال���ر�أي يف الب�س���يط يوم ًّي���ا وزاره �ش���خ�ص
كيفي���ة دعوة غري امل�س���لمني �إىل واح���د فقط منهم ،ل���كان عندنا
الإ�سالم ،حتى ي�ستطيع �أن ي�صل يف نهاي���ة ال�ش���هر 50زائ ًرا ،فما
لأف�ضل النتائج وتقبل دعوته بني
�شعوب العامل.

بالك ب�ألف �ش���خ�ص مثلاً قاموا
بنف����س العمل؟ �إن ذلك يعني 50
�ألف زائر �شهر ًّيا ،لو �أ�سلم منهم
ريا!
ريا
ً
وفتحا كب ً
ع�ش���رة لكان خ ً
ول�ساهمنا يف �صناعة ا�سم ذلك
املوقع وا�شتهاره ،ولرمبا ال يزوره
اليوم ويزوره بعد �ش���هر �أو �س���تة
�أ�ش���هر �أو �سنة �أوع�ش���ر �سنوات
!البع����ض ي�س���تعجل النتائ���ج
ويتمن���ى ر�ؤيته���ا ،و�إمن���ا �أمرن���ا
بالب�ل�اغ فق���ط ،و�إن كن���ا نح���ب
ر�ؤية الثم���ار! والتفا�ؤل مطلوب،
ولنرتك التفكري ال�سلبي واملثبط
يف �س���لة املهمالت ،ولرمبا �س�أل
�س���ائل هن���ا وق���ال� :أي املواق���ع
�أ�ض���ع �أو �أل�ص���ق! ف�أقرتح موق ًعا
واحدًا لعدة اعتبارات ،وهو «كن
مقتن ًعا»
www.beconvinced.com
فهو موقع �سليم املنهج ومتكامل
من حيث امل���واد العلمية اجليدة
لغري امل�سلمني ،ومن حيث وجود
ال�صوتيات واملرئيات ،بالإ�ضافة
�إىل �أن���ه موق���ع متطور وحمدث
با�س���تمرار ،وت�ص���ميمه ب�س���يط
وجمي���ل ،ولي�س يف عنوان املوقع
�أي كلم���ة تتعلق بالإ�س�ل�ام ،مما
يجع���ل من ينف���ر من �أي �ش���يء
�إ�س�ل�امي ي���زوره وال ينف���ر منه،
والعنوان �س���هل احلفظ وم�شجع
للزي���ارة ،فاالقتن���اع يك���ون يف
�أ�ش���ياء كثرية ف�أي �ش���يء يق�صد
بالعن���وان! �إذن فط���رق الدع���وة
هلل كثرية حتتاج فقط �إىل بع�ض
التفكري .

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

!Be happy
beconvinced
.com

من أساليب
الدعوة!

االرتباط بني الدعوة
والتقدم العلمي يفر�ض
علينا اال�ستفــادة من
التقنيــات احلديثـــة

مفاهيم دعوية

�أمرن���ا اهلل تع���اىل بتدب���ر كتابه
الك���رمي ،والت�أمل فيم���ا فيه من
احلك���م والأح���كام ،والعقائ���د
والأعم���ال ،والأخ�ل�اق والآداب،
فالق���ر�آن الك���رمي كت���اب هداية
للب�ش���رية ،يحم���ل له���ا الن���ور
والعلم و�س���بل الف�ل�اح يف الدنيا
والآخرة.
وا�ش���تمل الق���ر�آن الك���رمي على
د .وليد خالد الربيع �آي���ات كثرية تق���رر �أن هلل تعاىل
�أ�ستاذ ال�شريعة  -جامعة الكويت �س���ننا ثابت���ة ،ونوامي����س الزمة،
تت�س���م ه���ذه ال�س�ن�ن بالثب���ات
وعدم التغري ،وتت�صف بال�شمول
والعموم ،كما �أنها نافذة متحققة
ال تتخلف وال تتبدل ،التفقه بها
تدب���ر لبع�ض م���ا ا�ش���تمل عليه
القر�آن من العل���وم النافعة ،كما
�أنه يجعل امل�س���لم على ب�ص�ي�رة
وبين���ة في�س���لك �س���بيل النج���اة
ويحذر �سبل الهالك� ،أما اجلهل
به���ا والإعرا�ض عنه���ا فيعر�ض
امل�س���لم للخطر؛ �إذ ال ي�أمن املرء
�أن يقع فيما وقع فيه ال�س���ابقون
في�ص���يبه م���ا �أ�ص���ابهم كما قال
تع���اىل} :ق���د خلت م���ن قبلكم
�سنن ف�سريوا يف الأر�ض فانظروا
كيف كان عاقبة املكذبني{.
ويع���رف الراغ���ب الأ�ص���فهاين
ال�س�ن�ن فيق���ول :ال�س�ن�ن جم���ع
�س���نة ،و�س���نة اهلل تع���اىل ق���د
تقال لطريق���ة حكمته ،وطريقة
طاعتـــ���ه ،نحو }�س���نة اهلل التي
قد خلت من قبل ولن جتد ل�سنة
اهلل تبديلاً {} ،ولن جتد ل�س���نة
�سنن اهلل ثابتة جتعل اهلل حتويلاً { ففروع ال�ش���رائع،
و�إن اختلفت �ص���ورها ،فالغر�ض
امل�سلم على ب�صرية
املق�ص���ود منه���ا ال يختل���ف وال
في�سلك �سبيل النجاة يتب���دل ،وه���و تطه�ي�ر النف����س

{ولن تجد
لسنة اهلل
تحويال}
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للو�ص���ول �إىل ث���واب اهلل تعاىل
وجواره.
وبتتب���ع القر�آن الك���رمي جند �أن
�س�ن�ن اهلل تع���اىل متنوعة ،منها
�سنة التغيري كما قال اهلل تعاىل:
}�إِ َّن اللهّ َ الَ يُ َغ�ِّي�ِّرّ ُ َم���ا ِب َق ْو ٍم َحتَّى
يُ َغ�ِّي�ِّرّ ُ وا ْ َم���ا ِب�أَنْ ُف ِ�س���هِ ْم{ ،ومنها
�س���نة املداول���ة كم���ا ق���ال اهلل
تع���اىلَ } :و ِتل ْ َ
���ك الأ ّيَ���ا ُم نُدَاوِ لُ َها
ّا�س{ ،ومنها �سنة التدافع
بَينْ َ النَ ِ
كما قال تعاىل} :ولوال دفع اهلل
النا�س بع�ض���هم ببع����ض لهدمت
�صوامع وبيع و�صلوات وم�ساجد
ريا{،
يذك���ر فيه���ا ا�س���م اهلل كث ً
وغريها من ال�سنن القر�آنية.
وبع�ض تلك ال�سنن الإلهية حتمل
اخل�ي�ر للم�س���لمني ،ل���ذا بينه���ا
لن���ا �س���بحانه و�أمرن���ا باتباعها
كما قال تع���اىل�} :أولئك الذين
ه���دى اهلل فبهداه���م اقت���ده{،
وق���ال �س���بحانه} :يري���د اهلل
ليبني لكم ويهديكم �س�ن�ن الذين
م���ن قبلكم{ ،قال ابن �س���عدي:
يخرب اهلل تعاىل مبنته العظيمة
ومنحته اجل�سيمة وح�سن تربيته
لعب���اده امل�ؤمن�ي�ن و�س���هولة دينه
فقـــــال} :يريد اهلل ليبني لكم{
�أي :جميع ما حتتاجون �إىل بيانه
م���ن احل���ق والباطــــل ،واحلالل
واحلــــرام }ويهديكم �سنن الذين
من قبلكم{ �أي :الذين �أنعم اهلل
عليه���م م���ن النبي�ي�ن و�أتباعه���م
يف �س�ي�رهم احلمي���دة و�أفعالهم
ال�س���ديدة و�ش���مائلهم الكامل���ة،
فلذلك نفذ ما �أراده ،وو�ضح لكم
وب�ي�ن بيا ًن���ا كما بني مل���ن قبلكم
وهداكم هداية عظيمة يف العلم
والعمل.

وقال تعاىل�} :سنة اهلل التي قد
خل���ت م���ن قبل ولن جتد ل�س���نة
اهلل تبديلاً { ،قال ابن �س���عدي:
هذه ب�شارة من اهلل تعاىل لعباده
امل�ؤمنني بن�صرهم على �أعدائهم
الكافري���ن ،وق���ال اب���ن كث�ي�ر:
�أي :ه���ذه �س���نة اهلل وعادته يف
خلقه :م���ا تقابل الكفر والإميان
يف موط���ن في�ص���ل �إال ن�ص���ر
اهلل الإمي���ان عل���ى الكفر فرفع
احلق وو�ض���ع الباط���ل ،كما فعل
تع���اىل يوم بدر ب�أوليائه امل�ؤمنني
ن�ص���رهم عل���ى �أعدائ���ه م���ن
امل�ش���ركني مع قلة عدد امل�سلمني
وكرثة امل�شركني.
كم���ا �أن بع����ض تل���ك ال�س�ن�ن يف
حقيقته���ا عقوب���ة ج�س���يمة كما
ق���ال تعاىل} :فه���ل ينظرون �إال
�س���نة الأول�ي�ن فل���ن جتد ل�س���نة
اهلل تبديلاً ولن جتد ل�س���نة اهلل
حتويلاً { ،قال ابن �سعدي� :سنة
اهلل يف الأولني التي ال تبدل وال
تغ�ي�ر �أن كل من �س���ار يف الظلم
والعناد واال�س���تكبار على العباد
�أن حتل به نقمته ،وت�س���لب عنه
نعمته ،فليرتق���ب ه�ؤالء ما فعل
ب�أولئك.

وقال �س���بحانه�} :س���نة اهلل يف
الذي���ن خلوا من قب���ل ولن جتد
ل�س���نة اهلل تبدي�ًل�اً { ،ق���ال ابن
�سعدي :من متادى يف الع�صيان،
وجتر�أ على الأذى ومل ينته منه،
ف�إنه يعاق���ب عقوبة بليغة }ولن
جت���د ل�س���نة اهلل تبدي�ًل�ااً { �أي:
ريا ،بل �س���نته تعاىل وعادته
تغي ً
جاري���ة مع الأ�س���باب املف�ض���ية
مل�سبباتها.

وقال عز وجل�} :س���نة من قد �أر�سلنا قبلك
م���ن ر�س���لنا وال جتد ل�س���نتنا حتويلاً { ،قال
اب���ن �س���عدي يف فوائد الآي���ة :وفيها �أن اهلل
�إذا �أراد �إهالك �أمة ت�ض���اعف جرمها وعظم
وكرب ،فيحق عليها القول من اهلل فيوقع بها
العقاب ،كما هي �سنته يف الأمم �إذا �أخرجوا
ر�س���ولهم ،وقال ابن كث�ي�ر� :أي هكذا عادتنا
يف ال���ذي كف���روا بر�س���لنا ،و�آذوه���م بخروج
الر�س���ول من بني �أظهره���م ي�أتيهم العذاب،
ول���وال �أن���ه �ص���لى اهلل عليه و�س���لم ر�س���ول
الرحم���ة جلاءهم من النق���م يف الدنيا ما ال
قب���ل لأحد به ،وله���ذا قال تعاىل} :وما كان
اهلل ليعذبهم و�أنت فيهم{.

هنال���ك الكافرون{ ،قال ابن كثري� :أي :هذا
حك���م اهلل يف جمي���ع م���ن تاب عن���د معاينة
العذاب �أنه ال يقبل ،ولهذا جاء يف احلديث:
�إن اهلل يقبل توبة العبد ما مل يغرغر.

و�أطل���ق اهلل تعاىل �س���نة الأولني على عادته
يف �إه�ل�اك املكذب�ي�ن فق���ال تع���اىل} :وما
من���ع النا����س �أن ي�ؤمن���وا �إذ جاءه���م اله���دى
وي�س���تغفروا ربهم �إال �أن ت�أتيهم �سنة الأولني
�أو ي�أتيه���م العذاب قبلاً { ،قال ابن �س���عدي:
�أي :م���ا منع النا�س م���ن الإميان ،واحلال �أن
اله���دى الذي يح�ص���ل به الف���رق بني الهدى
وال�ضالل ،واحلق والباطل ،قد و�صل �إليهم،
وقام���ت عليهم حج���ة اهلل ،فلم مينعهم عدم
وقال تعاىل�} :س���نة اهلل يف الذين خلوا من البي���ان ،ب���ل منعه���م الظل���م والع���دوان عن
قب���ل وكان �أمر اهلل قد ًرا مقــ���دو ًرا{ ،وقال الإمي���ان ،فل���م يب���ق �إال �أن ت�أتيهم �س���نة اهلل
}�س���نة اهلل التي قد خلت يف عباده وخ�س���ر وعادت���ه يف الأول�ي�ن من �أنه���م �إذا مل ي�ؤمنوا

عوجل���وا بالعذاب� ،أو يرون العذاب قد �أقبل
عليه���م ور�أوه مقابلة معاين���ة� ،أي :فليخافوا
م���ن ذلك وليتوبوا من كفره���م قبل �أن يكون
العذاب الذي ال مرد له.
وق���ال �س���بحانه} :ال ي�ؤمنون ب���ه وقد خلت
�س���نة الأولني{ ،قال اب���ن كثري� :أي :قد علم
م���ا فعل تعاىل مبن كذب ر�س���له من الهالك
والدمار ،وكيف �أجنى اهلل الأنبياء و�أتباعهم
يف الدنيا والآخرة.
وقال تعاىل} :و�إن يعودوا فقد م�ض���ت �سنة
الأول�ي�ن{ ،ق���ال اب���ن كث�ي�ر :وقول���ه} :و�إن
يعودوا{ �أي :ي�ستمروا على ما هم فيه }فقد
م�ضت �سنة الأولني{ �أي :فقد م�ضت �سنتنا
يف الأول�ي�ن �أنه���م �إذا كذبوا وا�س���تمروا على
عنادهم �أنا نعاجلهم بالعـذاب والعقوبة.
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طريق الهدى

الإن�س���ان قب���ل �إ�س�ل�امه يك���ون
تائ���ه اخلط���وات ،ال حتكم���ه
ال�ض���وابط ،وال تردعه الأخالق،
وال ي�ست�شعر الرقيب يف �أفعاله،
في�صدر منه ما ال حتمد عقباه،
�إال �أنه هناك �س����ؤال ونحن �أمام
هذه احلالة ،هل يكون الإن�س���ان
يف ه���ذه احلالة غ�ي�ر قادر على
احلكم على �أفعاله �أخري �أم �شر؟
ال و�أل���ف ال ،فهو يعرف �أنه على
اخلط����أ ،لك���ن قد تك���ون هناك
عدي���د م���ن املوانع الت���ي متنعه
م���ن اتب���اع احلق ،وه���ذه املوانع
قد تكون داخلية (نف�سية) تتعلق
بال�ش���خ�ص نف�س���ه ،وق���د تكون
خارجي���ة كمن�ص���ب �أو ج���اه �أو
مال.
املان���ع الذات���ي الذي ق���د يجعل
ً
معر�ض���ا عن الإ�سالم
الإن�س���ان
هو اخلوف من عدم القبول لدى
اهلل عز وجل ،فالإن�سان يف حالة
البعد عن اهلل �س���بحانه وتعاىل
يك���ون يف حال���ة م���ن التخب���ط
النف�س���ي التي ال ت�ؤهل���ه للحكم
على الأمور احلكم ال�صحيح ،وال
يح�سن تقدير عواقب الأمور.
وبالت���ايل فمن واج���ب الداعية
مراع���اة ذل���ك عن���د دعوته �إىل
اهلل عز وجل ،فاملدعو قد تكون
�أرهقت���ه الذنوب الت���ي اقرتفها
خمرج���ا مم���ا ه���و فيه
ويري���د
ً
لت�س���تقيم حيات���ه ،وهنا ال يكون
�أمامه �سوى الإ�سالم ..ولكن هل
يوجد من يح�سن عر�ض الإ�سالم

عليه ليخرجه من الظلمات �إىل
النور ،وي�سلم حياته جمد ًدا �إىل
اهلل ع���ز وج���ل ،وي�ست�س���لم �إىل
فطرته التي فطره اهلل عليها.
�أتذك���ر هن���ا ق�ص���ة للأخ���ت
عائ�ش���ة الكينية ،وهي من �أ�شهر
املهتديات الالت���ي �أجرت معهن
ال�شا�شات العاملية اللقاءات حول
ق�ص�ص �إ�سالمهن.
لق���د اعتنق���ت عائ�ش���ة �أكرث من
 10ديان���ات ،ولكنه���ا مل جت���د
�س���بيلها فيها ،وعر�ض عليها �أن
تك���ون راهبة خريج���ة الفاتيكان
معقل الن�صرانية ب�إيطاليا ،لكنها
مل جتد هذا الأمر يتنا�س���ب مع
فطرتها ،وعا�شت حياة التخبط
والتي���ه �س���نوات طويل���ة� ،إىل �أن
وج���دت نف�س���ها -بع���د ال�ث�راء
الفاح�ش واحلياة املادية الرغدة-
يف م�ص���حة للأمرا�ض الع�صبية
با�س�ت�راليا للع�ل�اج ،وحاول���ت
الهرب �أكرث من مرة ،ويف �إحدى
برناجما يتحدث
الليايل وجدت
ً
ع���ن الإ�س�ل�ام ،فتعرف���ت قليلاً
عل���ى الإ�س�ل�ام ،وه���ي عل���ى ما
هي عليه ،وبينما كانت يف زيارة
لأح���د �أقاربه���ا م���ن امل�س���لمني،
وجدت عنده امل�ص���حف املرتجم
و�أخذت تت�ص���فحه �إىل �أن وقعت
عيناها على الآية القر�آنية } ُق ْل
يا ِع َب���ادِ يَ الَذي َن �أَ ْ�س��� َر ُفوا َعلَى
�أَن ُف ِ�سه ْم اَل تَ ْقنَ ُطوا مِ ن َّر ْح َمةِ هَّ ِ
الل
وب َجمِ ي ًعا �إِ ّنَ ُه
�إِنّ اهلل يَغْفِ ��� ُر ال ّذنُ َ
ُه َو الْ َغ ُفو ُر ال َّر ِحي ُم{ ،ف�أ�سلمت.

وه���ذا يذكرنا مب���ا ورد عن ابن
عبا�س ر�ض���ي اهلل عنهما ،قال:
بعث ر�سول اهلل [ �إىل وح�شي
قاتل حمزة يدعوه �إىل الإ�سالم،
ف�أر�س���ل �إليه وح�شي :يا حممد،
كي���ف تدع���وين �إىل دينك و�أنت املحامي منيف العجمي
تزع���م �أن م���ن قتل� ،أو �أ�ش���رك ،مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف
بالإ�سالم
�أو زن���ا يل���ق �أثا ًما ،ي�ض���اعف له
العذاب يوم القيامة ،ويخلد فيه
مها ًنا .و�أنا قد �صنعت ذلك فهل
جت���د يل م���ن رخ�ص���ة؟! ف�أنزل
اب َو�آ َم َن
اهلل عز وجل } ِ�إ اّل َمن تَ َ
�ص���الحِ ً ا َف�أُ ْولَئ َ
ِك
َو َعم��� َل َع َم�ًل�اً َ
���د ُل اهلل َ�س��� ِ ّيئَاتِهِ ْم َح َ�س���نَ ٍ
ات
يُ َب ِ ّ
َو َكا َن اهلل َغ ُفو ًرا َّر ِحي ًما{ ،فقال
وح�ش���ي :يا حممد ،هذا �ش���رط
�ش���ديد� :إال م���ن ت���اب ،و�آم���ن،
وعم���ل عم�ًل�اً �ص���ا ً
حلا ،فلعل���ي
ال �أق���در على ه���ذا! ف�أنزل اهلل
ع���ز وج���ل�} :إِنّ اهلل الَ يَ ْغف ُر �أن
يُ ْ�ش َر َك ِبهِ َويَغْفِ ُر َما ُدو َن َذل َ
ِك لمِ َن
يَ َ�شاء{ ،فقال وح�شي :يا حممد،
�أرى بعد م�شيئة ،فال �أدري يغفر
يل �أم ال! فه���ل غري هذا؟ ف�أنزل
اهلل ع���ز وج���ل } ُق ْل يَ���ا ِع َباديَ
ا ّلذِ ي َن �أَ ْ�س��� َر ُفوا َعلَى َ�أن ُف�س���ه ْم ال
تَ ْقنَ ُط���وا مِ ن رحم���ةِ اهلل �إنّ َ
اهلل
ّ ْ َ
���وب َجمِ ي ًع���ا ِ�إن��� ُه ُه َو
يَغْفِ ��� ُر الذنُ َ
الْ َغ ُفو ُر ال ّر ِحي ُم{ ،فقال وح�شي:
ه���ذا .فجاء ف�أ�س���لم ..قال عليه غري امل�سلم يكون بحاجـة
ال�صالة وال�سالم :هي للم�سلمني �إلى من ي�أخـذ بيديه �إلى
عامة.
الإ�سالم وينتظر (دعوة)

بالغ..
للمسلمين
عامة..
ولغير
المسلمين
خاصة
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امل�سلمون اجلدد

العناية
بالمسلمين
الجدد

يف �أه���م �ش���وارع الربازيل ،وم���ن خالله يتم
• ال�شيخ خالد رزق تقي الدين
توزيع الكتاب الإ�س�ل�امي باللغ���ة الربتغالية
باحث يف �ش�ؤون اجلالية امل�سلمة ب�أمريكا الالتينية
والن�ش���رات املختلفة وترجمة معاين القر�آن،
ي���زداد معدل انت�ش���ار الإ�س�ل�ام يف الربازيل وامل�شاركة يف املعار�ض الدولية لتوزيع الكتاب
يو ًما بعد يوم ،ويعد �أقل بكثري مقارنة ب�أوروبا جما ًنا ،والكثري من املنا�شط التعريفية داخل
و�أمري���كا ،ومرد ذلك لعدة �أ�س���باب منها قلة املدار�س واجلامعات.
الكتب املرتجمة للغة الربتغالية ،وقلة الدعاة ،و�آت���ت ه���ذه اخلط���وات ثمارها م���ن خالل
وخ�صو�ص���ا الذين يجي���دون التحدث باللغة �إ�سالم كثري من الربازيليني ،ومن هنا جاءت
الربتغالية ،وافتقاد امل�ؤ�س�س���ات الإ�س�ل�امية �أهمي���ة اخلط���وات التالي���ة للعناي���ة به�ؤالء
ملنظوم���ة من الربام���ج واخلط���ط املتكاملة امل�س���لمني اجل���دد من خ�ل�ال برام���ج «تعلم
التي تعنى ب�ش�ؤون امل�سلمني اجلدد.
الإ�س�ل�ام» ال���ذي يه���دف للمحافظ���ة على

نوعا هويتهم الإ�س�ل�امية عن طريق برامج علمية
وتع���اين ن�س���بة م���ن ه����ؤالء امل�س���لمني ً
م���ن التهمي�ش وعدم االهتم���ام ،بل والتمييز وتربوية.
العن�ص���ري يف املعاملة من بع�ض امل�ؤ�س�سات وكان م���ن ال�ض���روري �أن يتع���اون االحت���اد
الإ�س�ل�امية املوج���ودة عل���ى ال�س���احة م���ع م�ؤ�س�س���ة دعوية له���ا ثقل يف ال�س���احة
الربازيلية.
الربازيلي���ة ،ولذل���ك متت خماطب���ة املجل�س

رعاية امل�سلمني اجلدد حتتاج
للمزيد من اخلطط والربامج
والتن�سيق بني امل�ؤ�س�سات املختلفة
داخل الربازيل وخارجها
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ومن ثم فقد تبنت �إدارة ال�ش����ؤون الإ�سالمية
باحتاد امل�ؤ�س�س���ات الإ�س�ل�امية يف الربازيل
م�ش���روعا متكام�ًل�اً للعناي���ة
من���ذ ف�ت�رة
ً
بامل�س���لمني اجلدد ،ت�ش���مل املرحل���ة الأوىل
من���ه التعري���ف بالإ�س�ل�ام داخ���ل الربازي���ل
م���ن خ�ل�ال فعالي���ات خمتلفة حت���ت عنوان
«اعرف الإ�س�ل�ام» �ش���ملت طاولة الإ�س�ل�ام

الأعل���ى للأئم���ة وال�ش����ؤون الإ�س�ل�امية يف
الربازيل ليكون موج ًها ومر�شدًا وراع ًيا لتلك
املرحلة الهامة يف تربية امل�سلمني اجلدد على
املبادئ الإ�س�ل�امية ،وتكوين مالمح امل�شروع
التعليم���ي والرتبوي اخلا����ص بهم ،فتم عمل
دورات �ش���رعية برعاي���ة و�إ�ش���راف م�ش���ايخ
املجل����س ،ومت من���ح بع����ض ه�ؤالء امل�س���لمني

منح���ا درا�سية للح�صول عل���ى دورات لتعلم
ً
اللغ���ة العربية ومبادئ الدي���ن الإ�سالمي يف
جمهورية م�ص���ر العربية ،وابتع���اث بع�ضهم
للدرا�س���ة يف اجلامع���ات الإ�سالمي���ة بدول
العامل الإ�سالمي.
وقد قام بع����ض دعاة املجل�س بافتتاح املعهد
الالتين���ي الأمريك���ي للدرا�س���ات الإ�سالمية
والذي يتوىل �إدارته الدكتور ال�ش���يخ حممد
القا�س���م الرهيدي ع�ض���و الهيئ���ة التنفيذية
و�أحد �أع�ضاء جمل�س الفتوى مبجل�س م�شايخ
الربازيل ،ومهمته تدري�س العلوم الإ�س�ل�امية
عن طري���ق �ش���بكة الإنرتنت ،وي�ض���م عد ًدا
ريا من امل�سلمني اجلدد.
كب ً
وم���ن �أه���م امل�ش���اريع الرتبوية الت���ي حر�ص
عليها احتاد امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية الرحالت
املجانية للح���ج والعمرة ،والتي تكون �س���ب ًبا
مهم���ا يف تثبي���ت ه����ؤالء امل�س���لمني اجل���دد
عل���ى دينهم ،وق���د مت هذا امل�ش���روع برعاية
و�إ�شراف املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية
يف الربازي���ل ،حي���ث متت ا�ست�ض���افة  6من
امل�سلمني اجلدد يف مو�سم احلج خالل العام
املا�ضي.
ثم امتد هذا الن�شاط لي�شمل امل�سلمني اجلدد
من قارة �أمريكا الالتينية فكانت العمرة التي

ل�س���فارات خ���ادم اخلرم�ي�ن ال�ش���ريفني يف
�شتى بقاع املعمورة لت�سهيلهم ح�صول ه�ؤالء
امل�سلمني على ت�أ�شريات العمرة.

متت خالل �شهر �أبريل احلايل والتي �ضمت
م�سلمني من «الربازيل– الباراجواي– بريو–
ت�شيلي» ،وا�شتملت العمرة على برامج علمية
وتربوية خالل ع�ش���رة �أيام هي فرتة الإقامة
مبكة املكرم���ة واملدينة املن���ورة ،حيث كانت �إن رعاي���ة امل�س���لمني اجلدد حتت���اج للمزيد
هناك الدرو�س العلمي���ة والزيارات امليدانية من اخلط���ط والربامج والتعاون والتن�س���يق
ب�ي�ن امل�ؤ�س�س���ات املختلف���ة داخ���ل الربازيل
للأماكن التاريخية مبكة واملدينة املنورة.
و�ش���ملت الزي���ارة عق���د لقاء بني امل�س���لمني وخارجها ،ويقع على املجل�س الأعلى للأئمة
اجل���دد من ق���ارة �أمري���كا الالتينية وطالب وال�ش����ؤون الإ�س�ل�امية يف الربازي���ل الع���بء
منهجا
العلم الذين يدر�س���ون باجلامعة الإ�س�ل�امية الأكرب ،حيث يجب �أن يعتمد املجل�س
ً
يف املدين���ة املن���ورة من تلك الق���ارة للتعارف علم ًّي���ا موح���دًا لتدري�س الدين الإ�س�ل�امي
فيما بينهم وحتفيزهم لطلب العلم.
والتعريف به ،يعتمد على الو�سطية ومراعاة
وقام���ت عائل���ة املهي���دب بدع���وة جمي���ع الواق���ع الربازيل���ي ،وحتى ال تكون ال�س���احة
امل�س���لمني اجل���دد الذين ا�س���تفادو من هذا عر�ض���ة ملناهج منحرفة �أو �أف���كار متطرفة
الربنام���ج وعدده���م  115من  25جن�س���ية تك���ون �س���ب ًبا يف نف���ور النا�س من الإ�س�ل�ام
منهجا حلياتهم و�س���بيلاً
خمتلف���ة يف ديواني���ة ج���دة اخلا�ص���ة بتلك بدال من اعتم���اده
ً
العائلة الكرمية ،حيث �ش���ارك ال�شيخ عماد ل�سعادتهم يف الدنيا والآخرة.
املهي���دب وبع����ض �أف���راد �أ�س���رته يف تكرمي
امل�سلمني اجلدد واال�ستماع لبع�ض الق�ص�ص وم���ن هن���ا يفت���ح املجل����س الأعل���ى للأئمة
لأ�س���باب اعتناقهم للإ�سالم وزيادة التعارف وال�ش����ؤون الإ�س�ل�امية يف الربازي���ل ذراعيه
واالرتباط فيما بينهم.
لأي م�س���اهمة فعال���ة م���ن داخ���ل �أو خارج
ويف نهاي���ة اللق���اء مت �ش���كر القائم�ي�ن على الربازيل� ،سواء من �شخ�صيات �أو م�ؤ�س�سات
ه���ذا امل�ش���روع العظي���م من عائل���ة املهيدب للعمل على دفع م�س�ي�رة الدعوة الإ�س�ل�امية
والقائمني على تنظيمه ،ومت توجيه ال�ش���كر والتعريف بها داخل الربازيل.
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رجال من الكويت

عبداهلل بن راشد الزير..
عمله الصالح
أجرى القرآن على لسانه
لحظة وفاته!
�أوجه الإح�سان يف حياته

تربى عبداهلل الزير تربية �إ�س�ل�امية يف بيت
ك���رم و�س���خاء على يد والده املرحوم را�ش���د
الزير الذي علمه املحافظة على ال�صالة يف
امل�سجد وحب القر�آن الكرمي ثم تلقى تعليمه
يف مدر�سة املباركية.
عم���ر الإن�س���ان يف الدني���ا ق�ص�ي�ر ..ولك���ن
ه���ذا العمر ق���د يطول مبا يقدمه �ص���احبه
من �أعم���ال خريية ،وكثريون م���ن �أبناء هذا
البلد الطيب الكويت �أفنوا حياتهم يف العمل
اخلريي ،فع��� َّم هذا اخلري �أنح���اء املعمورة،
اهتم عبداهلل الزير
ومل يخ��� ُل بل���د منه ،ومل يكن ُقط���ر �إال وكان
للعمل اخلريي الكويتي �أث ٌر فيه ،ف�ضلاً عما ب�سقي املـاء ودعــم امل�شروعات
بذره الكويتيون داخل بلدهم ..ه�ؤالء الرجال
واللجـــان اخلــــريية
هم حم�س���نو الكويت ،ولذا ف�إننا يف كل عدد
�س���وف نقدم �شخ�صية من تلك ال�شخ�صيات
التي بذرت اخلري يف كل مكان لنتن�سم عبري بد�أ املرح���وم عبداهلل الزي���ر حياته العملية
�س�ي�رهم العطرة .فت�شبهوا بهم �إن مل تكونوا ع�ص���ام ًّيا ككثريين غريه من كبار التجار يف
مثلهم� ..إن الت�شبه بالرجال فالح.
الكويت �آنذاك ،فعمل يف البحر وال�سفر ،ثم
عب���داهلل بن را�ش���د ب���ن حمد بن �س���عد بن التح���ق بالعمل يف الأم���ن العام ،بعدها ترك
عبداهلل الزيرُ ،ولد يف منطقة القبلة مبدينة العم���ل احلكومي وطلب ال���رزق يف التجارة
الكوي���ت عام 1325هـ املوافق لعام 1907م ،ففتح اهلل عليه بالرزق الوفري فنمت جتارته
وينتمي �إىل ع�شرية الزيرة.
وبارك اهلل فيها.
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حر����ص عبداهلل الزي���ر على ال�ب�ر بوالديه،
ف�أكرمهما وقام على رعايتهما �إىل �أن توفاهما
اهلل ،ف�أح�س���ن �إىل �أقاربهم���ا و�أ�ص���دقائهما
وجريانهم���ا وتلم����س حوائجه���م و�س���عى يف
ق�ض���ائها ،وحر�ص على �سنة ذبح الأ�ضاحي،
كما عرف عنه كرمه و�سخا�ؤه ،واهتم ب�سقي
املاء ،ودعم امل�شروعات واللجان اخلريية.
وملا كان املح�سن عبداهلل الزير– رحمه اهلل-
م���در ًكا عظمة امل�س���اجد ودورها اجلليل يف
الإ�سالم بذل ق�صارى جهده يف �إعمار بيوت
اهلل داخل الكويت وخارجها ،فقد وفقه اهلل
�إىل بن���اء �أربع���ة م�س���اجد ب�أرب���ع مناطق يف
الكوي���ت وهي الرو�ض���ة ،والعمرية ،وحويل،
وال�س���املية� ،أم���ا يف اخل���ارج فقد ق���ام ببناء
م�سجد «�إي�ست الن�سنغ» ،وم�سجد «الإميان»
بالبحرين ،وثالثة م�ساجد بكينيا.

وفاته
بعد حياة حافلة بالعمل يف �سبيل اهلل تعاىل،
والبذل والعطاء والبناء ،و�صل فيها املح�سن
را�ش���د الزير خري عقباه بخري دنياه ،تويف–
رحم���ه اهلل -وعل���ى ل�س���انه جت���ري حروف
الق���ر�آن الكرمي ،يف م�س���اء الرابع من �ش���هر
يوليو عام 1990م ،املوافق عام 1410هـ.
ويروي ابنه خالد عبداهلل الزير هذا امل�شهد
فيقول :بعد �أن فا�ض���ت روح الوالد– رحمه
اهلل� -إىل بارئها امتلأ وجهه بالنور ،وغمرت
املكان رائحة عطرة� ،شهد بها كل من ح�ضر
وفات���ه ..رحم���ه اهلل تع���اىل رحمة وا�س���عة
و�أ�سكنه ف�سيح جناته.

الإعجاز العلمي

الصيام..
إعجاز ودواء لكل داء
في الجسم ( ) -
2 2

م .عبدالدائم الكحيل

يف ه���ذه املقال���ة نوا�ص���ل م���ا يقول���ه الطب
احلديث عن فوائد ال�صيام لندرك �أن القر�آن
عندما جعل ال�صيام ً
فر�ضا واج ًبا على امل�سلم
�إمنا �سبق �أطباء الع�صر احلديث يف دعوتهم
اليوم �إىل هذا ال�ص���يام بعدم���ا ر�أوا النتائج
املبه���رة التي يقدمها هذا ال�س�ل�اح العجيب
للإن�سان يف مواجهة كثري من الأمرا�ض.

ال�صيام يجدد ال�شباب!

�إن التنظي���ف امل�س���تمر للخاليا با�س���تخدام
ال�ص���يام ي�ؤدي �إىل �إطالة عمر هذه اخلاليا
وبالتايل ت�أخر ال�شيخوخة لدى من ينتظم يف
ال�صيام ،حتى �إن حاجة اجل�سم من الربوتني
تخف خالل ال�ص���يام �إىل اخلم�س! وهذا ما
يعطي ق���د ًرا من الراحة للخاليا ،وال�ص���يام
هو و�س���يلة لتجديد خاليا اجل�س���م ب�ش���كل
�آمن و�ص���حيح ،ف�إذا كان هذا ت�أثري ال�ص���يام
غ�ي�ر الإ�س�ل�امي ،فكي���ف بت�أث�ي�ر ال�ص���يام
الإ�سالمي؟

�أظهرت الدرا�س���ات والتجارب �أن ممار�س���ة
ال�ص���يام على احليوانات ي�ضاعف من فرتة
بقائه���ا �أو حياته���ا! وجند كذل���ك املئات من
عالج التدخني بال�صيام
الكتب ال�ص���ادرة حول ال�ص���يام وهي مل�ؤلفني
ي�س���اعد ال�ص���وم عل���ى ترك التدخ�ي�ن! فهو
غ�ي�ر م�س���لمني ،وجميعه���م ي�ؤك���دون عالقة
يعمل يف ج�سم الإن�سان مثل ال�سالح اخلفي
ال�ص���يام بالعم���ر املدي���د ،وي�ؤك���د كث�ي�ر من
ال���ذي ال يُ���رى ،فيط���رد املواد ال�س���امة مثل
العلماء �أن ال�صوم هو �أف�ضل طريقة لل�سيطرة
النيكوت�ي�ن ،ويف نف����س الوقت ينظ���ف الدم
على ج�سم �ص���حيح ومعافى ،وهذا بالن�سبة
فتنخف�ض ال�شهوة للدخان ب�سرعة مذهلة.
ل�ص���يامهم ،وهو على ع�صري الفواكه فقط،
وال يتميز ب�أي روحانية �أو خ�شوع �أو �إح�سا�س �إن �أ�سو�أ عادة يف هذا الع�صر هي التدخني،
لأنه ي�ص���احب الإن�س���ان يف جميع املنا�سبات
مبتعة ال�صيام كما يف البلدان الإ�سالمية.
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احلزينة �أو ال�س���عيدة �أو الغا�ض���بة ..ويبقى
معه حتى يو�ص���له �إىل املوت! لذلك �أف�ض���ل
طريقة لرتك التدخني هي ممار�س���ة ال�صوم
والدع���اء هلل تع���اىل ،فه���و الق���ادر على �أن
يعين���ك على ترك هذه العادة املهلكة ،وتذكر
ريا منه
�أنه من ترك �ش���ي ًئا هلل عو�ضه اهلل خ ً
ريا.
فع�سى �أن يبدلك خ ً

عالج �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي
بال�صيام
كثري من الأ�ش���خا�ص امل�ص���ابني بالإم�س���اك
املزم���ن تناول���وا كث�ي�را من الأدوي���ة دون �أي
فائ���دة ،ليتهم يج ّربون ال�ص���وم و�س���يجدون
التح�سن ال�س���ريع حلالتهم ب�إذن اهلل تعاىل،
ُّ
وكذلك �أ�ص���حاب الأمرا����ض املزمنة للجهاز
اله�ض���مي ميكن �أن يجدوا يف ال�ص���يام اًّ
حل
م�ؤك���دًا ل�ش���فائها ،وكذلك الته���اب القولون
والته���اب الأمع���اء املزمن ،وجن���د الباحثني
ي�ؤك���دون �أن  % 85م���ن الأمرا����ض تبد�أ يف
القولون غري النظيف والدم امللوث.

ال�ص���وم ينظف الأمعاء والقولون واملعدة من
املواد ال�ضارة وي�ساعد اجلهاز اله�ضمي على
العمل بكف���اءة �أعلى ،ولذلك ف�إن املعدة بيت
الداء واحلمية ر�أ�س الدواء! و�أف�ض���ل حمية
ميكن للإن�سان �أن يتبعها هي ال�صوم!

عالج الكول�سرتول ال�ضار بال�صيام
ال�ص���يام ي�ساعد مر�ض���ى الكول�سرتول على
ال�ش���فاء .وق���د يكون ال�س���بب الرئي�س���ي يف
ذلك ه���و �أن ال�ص���ائم يتمتع بنف�س���ية جيدة
وحال���ة م�س���تقرة تغي���ب فيه���ا االنفع���االت
واال�ض���طرابات ،وتخي���م علي���ه ال�س���كينة
والطم�أنين���ة ،وه���ذا م���ا ينظم عم���ل �أجهزة
اجل�س���م ويجعله���ا �أك�ث�ر ق���درة وكف���اءة يف
ع�ل�اج اخللل يف عم���ل �أجهزة اجل�س���م مثل
تنظي���م �إف���راز الأن�س���ولني وع�ل�اج مر����ض
ال�س���كري وتنظيم م�ستوياته وتخفي�ض ن�سبة
الكول�سرتول ال�ضار يف الدم.
وهن���اك بع�ض الدرا�س���ات ت�ؤكد �أن ال�ص���وم
يعالج �ض���غط الدم الع���ايل ،ويقول الأطباء:
ح���االت كثرية م���ن الإ�ص���ابة ب�ض���غط الدم
املرتفع واملزمن ال يعط���ي الدواء الكيميائي
معه���ا �إال نتائ���ج حمدودة ،يعاجلها ال�ص���يام
ب�شكل جيد.

عالج احل�صوات والربو بال�صيام
يفيد ال�ص���وم يف الوقاية من مر�ض احل�ص���و
الكلوي ،وكذلك احل�صوات ب�أنواعها ،وت�ؤكد
بع�ض الدرا�س���ات �أن ال�ص���وم يعال���ج الربو،
فال�ص���وم و�سيلة جيدة لعالج الربو و�أمرا�ض
اجلهاز التنف�سي ،وكثري من الأمرا�ض املزمنة
للجهاز التنف�سي تزول مبجرد املداومة على
ال�صيام ،ف�سبحان اهلل!

�سالح يعمل يف اخلفاء
�أثناء جتويل يف بع�ض املواقع الطبية والعالج
الطبيعي وجدتُ �أن �أف�ضل طريقة لعالج كثري
من الأمرا�ض هو ال�صوم ،ووجدتهم يطلقون
ال�ص���يحات والنداءات للنا����س لكي يعتمدوا
هذه التقنية الرخي�صة ذات الفوائد الكثرية،
وتذك���رتُ نعم���ة اهلل علين���ا نحن امل�س���لمني

عندم���ا �أمرنا بال�ص���يام ،بل وجعل ال�ص���وم
عبادة خا�صة له �سبحانه هو يجزي بها ،وقد
�أ َّك���د �أهمية هذه العب���ادة حبيبنا حممد [
عندما �ش��� َّبه ال�ص���وم بالرت�س الذي يحتمي
به املقاتل فقال« :وال�صوم ُجنَّة» رواه م�سلم،
وا ُ
جلنَّة هي ال�ش���يء الذي يحتمي الإن�س���ان
ب���ه من خط���ر ما �أو من عدو ما ،وال�س����ؤال:
م���ا الأخطار؟ ومن ه���م الأعداء الذين يقف
ال�صيام بيننا وبينهم؟ يقول العلماء �إن �أخطر
�ش���يء يه���دد حي���اة اخلاليا يف اجل�س���م هو
ال�س���موم التي ترتاكم داخ���ل اخلاليا وتعيق
عمله���ا وتقل���ل من ن�ش���اطها ،هذه ال�س���موم
متك���ث لفرتات طويلة يف اجل�س���م وال ميكن
�إزالتها ،وغال ًبا تكون هذه ال�س���موم م�س�ؤولة
عن الهرم املبكر لدى الإن�سان.

و�سيلة عملية لتن�شيط خاليا الدماغ ،و�إعادة
برجمتها وزيادة قدرتها على العمل والإبداع،
يح�سن �س���يطرتك على نف�سك وزيادة
وهذا
ّ
قوة �إرادتك.

وهك���ذا ل���و تتبعن���ا القائم���ة الطويل���ة م���ن
الأمرا�ض التي يعاجلها ال�ص���يام نالحظ �أن
ه���ذه القائم���ة تزداد يو ًما بع���د يوم ،ويف كل
ي���وم يك�ش���ف الطب احلديث فائ���دة جديدة
لل�ص���يام ،وقد قمتُ ب�إح�صاء الأمرا�ض التي
يعاجلها ال�صوم فوجدت �أن جميع الأمرا�ض
تقري ًب���ا يعمل ال�ص���يام ك�س�ل�اح فع���ال على
عالجها ومقاومتها والق�ض���اء عليها� ..سالح
�ض���د ال�شيخوخة� ،سالح �ض���د �آالم املفا�صل
و�أمرا�ض �ض���غط الدم ....ومن هنا ن�ستطيع
�أن نعمق فهمنا للحديث ال�ش���ريف «وال�صوم
وم���ن �أهم الفوائد التي يقدمها ال�ص���يام �أنه ُجنَّة» �أي �إن ال�ص���وم هو وقاية و�سرت و�سالح
ين�ش���ط نظام املناعة للج�سم ،ونحن نعلم �أن يقينا �ش���ر الأمرا�ض يف الدني���ا ،ويقينا ح َّر
جهاز املناعة هو اجلنود التي حتر�س اجل�سم جهنم يوم القيامة.
وتهاج���م الفريو�س���ات والبكرتي���ا ال�ض���ارة
التمر ..غذاء و�شفاء
وتدافع عن اجل�س���م �ض���د �أي ج�سم غريب،
ولذلك ف�إن ال�صيام يقوي هذه اجلنود ويزيد ال ميك���ن �أن نح�ص���ي الفوائ���د الطبية لهذه
من ن�ش���اطها وكفاءتها ،وبالت���ايل فهو يعمل الثم���رة املبارك���ة التي ذكره���ا اهلل يف كتابه،
ك�س�ل�اح فعال ي�ساعد اجل�س���م على الدفاع وذكره���ا النب���ي يف �أحاديث���ه ،فالتم���ر غذاء
عن نف�سه.
كامل ويح���وي من املواد املفيدة للج�س���م ما
ال ميك���ن �إح�ص���ا�ؤه ،ففيه عدد م���ن املعادن
والفيتامينات ال�ض���رورية ونوعية من ال�سكر
ب�س���يطة �س���هلة االمت�ص���ا�ص وال ت�ضر حتى
من لديهم مر�ض ال�سكر (�إذا مت تناول التمر
باعتدال) ،ولذلك يا �أحبتي ال تن�س���وا التمر
على مائدتكم حتى يف غري رم�ضان!

ال�صيام «تر�س»
يحتمي بـــه ال�صائم
لعــالج كثيــر من
الأمــرا�ض

و�أخريًا:

نق���ول وبكل ثق���ة �إذا كان �أحدك���م يعاين من
�أي مر����ض مزم���ن ،فعليه بال�ص���وم املتكرر،
م���ع الإكثار من تناول حب���ات من التمر على
الفطور ،وقراءة القر�آن با�ستمرار واال�ستماع
�إىل الق���ر�آن مع اخل�ش���وع الت���ام ،ويف حالة
تطوير املدارك ...من فوائد ال�صوم
ال�ضرورة ا�ست�ش���ارة الطبيب واالعتماد على
عالجا
هل حاولت عزيزي القارئ �أن تطور مداركك الغ���ذاء الطبيعي ،ف�إن هذا �س���يكون
ً
إبداعا؟ �إنه ال�صوم! �أف�ضل مثال ًّيا لأي مر�ضب�إذن اهلل تعاىل!
و�أن ت�ص���بح �أكرث � ً
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من الإ�سالم

لئن كان �ش���هر رم�ض���ان املبارك
ق���د انتهى ،ف�إن عمل امل�س���لم ال
ينتهي �إال مبفارق���ة روحه بدنه،
اعبُ ْد
قال عز وجل لنبيه [َ « :و ْ
���ك َحتَّ���ى يَ�أْ ِت َي َ
َر َّب َ
���ك الْ َيقِ �ي�نُ »،
وقال �س���بحانه عن عي�سى عليه
ِال�صلاَ ِة
ال�س�ل�امَ } :و�أَ ْو َ
�ص���اين ب َّ
َوال َّز َكا ِة َما ُد ْمتُ َح ًّيا{.

د .حممد احلمود النجدي
داعية �إ�سالمي

ماذا بعد
رمضـان؟

وذك���ر لبع����ض ال�س���لف �أنا�س���ا
يجته���دون يف رم�ض���ان ،ث���م
يرتكون ذلك بع���ده ،فقال :بئ�س
القوم ال يعرف���ون اهلل تعاىل �إال
يف رم�ض���ان! ،فلئ���ن كان �ص���يام
الفر�ض يف رم�ض���ان قد انق�ضى
زمن���ه ،فق���د �ش���رع اهلل تع���اىل
لل�سابقني باخلريات �أيا ًما ت�صام
طوال العام� ،أولها �ص���يام ال�ست
من �ش���وال ،ففي �صحيح م�سلم:
من حديث �أبي �أيوب الأن�ص���اري
ر�ضي اهلل عنه �أن النبي [ قال:
من �صام رم�ض���ان ثم �أتبعه �ستًّا
من �شوال كان ك�صيام الدهر.
و�ص���يام االثنني واخلمي�س ،كما
يف حدي���ث �أبي هريرة قال :قال
ر�سول اهلل [« :تعر�ض الأعمال
يوم االثنني واخلمي�س ،ف�أحب �أن
يعر����ض عملي و�أنا �ص���ائم» رواه
الرتمذي.
�أو �صيام ثالثة �أيام من كل �شهر،
والأوىل والأح�س���ن �أن تك���ون

الأيام البي�ض وهي :الثالث ع�شر
والرابع ع�ش���ر واخلام�س ع�ش���ر
من ال�ش���هر العربي ،حلديث �أبي
ذر قال :قال ر�سول اهلل [« :يا
�أب���ا ذر� ،إذا �ص���مت من ال�ش���هر
وقوله تعاىل} :تَتَ َجا َفى ُجنُوبُ ُه ْم
ثالثة �أيام ،ف�ص���م ثالث ع�ش���رة
َع���ن المْ َ َ
���اج ِع يَ ْد ُع���و َن َر َّب ُه��� ْم
�ض ِ
و�أرب���ع ع�ش���رة وخم�س ع�ش���رة»
َخ ْو ًف���ا َو َط َم ًع���ا َوممِ َّ ���ا َر َز ْقنَا ُه ْم
رواه الرتمذي والن�سائي.
يُنفِ ُقونَ{.
و�إال �ص���ام ثالث���ة �أي���ام م���ن �أي
وقولهَ } :و ِع َب���ا ُد ال َّر ْح َمن ا َّلذي َن
ال�ش���هر ،حلدي���ث �أب���ي هريرة:
�ض هَ ْو ًنا َو�إ َذا
يمَ ْ ُ�ش���و َن َعلَى ْ أ
الَ ْر ِ
�أو�ص���اين خليل���ي [ بثالثَ ...خ َ
اط َب ُه ُم الجْ َ ِ
اهلُو َن َقالُوا َ�سلاَ ًما
و�أن �أ�ص���وم ثالث���ة �أي���ام من كل
���جدًا
َوا َّلذِ ي��� َن يَبِيتُ���و َن ِل َر ِّبهِ ْم ُ�س َّ
�شهر.
َوقِ َيا ًما{.
و�صيام �ش���هر اهلل احلرام ،ففي
وقوله تعاىلَ } :كانُ���وا َق ِليلاً ِّم َن
�ص���حيح م�س���لم :عن �أبي هريرة
اللَّيْ���لِ َم���ا يَ ْه َج ُعو َن َوب ْ أ
���حارِ
ِالَ ْ�س َ
�أن النبي [ �س���ئل� :أي ال�صيام
خا�ص���ا
ُه ْم يَ ْ�س���تَغْفِ ُرونَ{ ،لي�س
ًّ
�أف�ض��� ُل بعد �شهر رم�ضان؟ قال:
برم�ض���ان ،ب���ل ه���ي �س���م ٌة من
�أف�ضل ال�صيام بعد �شهر رم�ضان
�سماتهم ،و�صفة من �صفاتهم.
�صيام �شهر اهلل املحرم.
ومل���ا ُذكر عبداهلل بن عمر للنبي
و�ص���يام ي���وم عرف���ة ،ف�إنه يكفر
[ ق���ال :نعم الرج���ل عبداهلل،
�سنتني :ما�ض���ية وباقية ،كما يف
ل���و كان يق���وم من اللي���ل ،فكان
�صحيح م�سلم .و�صيام عا�شوراء
عب���داهلل بع���د ذل���ك ال ينام من
يكفر �س���نة ما�ضية ،وغريها من
الليل �إال قليلاً  ،رواه البخاري.
التطوعات.
وق���ال :ال تك���ن مثل ف�ل�ان! كان
ولئ���ن كان قي���ام رم�ض���ان ق���د
يقوم الليل فرتكه.
انتهى ،ف�إن قي���ام الليل هو د�أب
ال�ص���احلني الأخي���ار دائ ًما ،كما وه���ذا ي���دل على �أن ت���رك قيام
ق���ال [« :عليكم بقي���ام الليل� ،ش���يء من الليل نق�ص يف �إميان
ف�إن���ه د�أب ال�ص���احلني قبلك���م ،الرج���ل وعمل���ه ،وقي���ام اللي���ل
وقرب ٌة �إىل اهلل تعاىل ومنهاةٌ عن يتحقق ولو بركعتني بعد الع�شاء
الإثم ،وتكفري لل�سيئات ،ومطردة
للداء عن اجل�س���د» .رواه �أحمد
والرتم���ذي واحلاك���م ع���ن بالل
ر�ضي اهلل عنه.

ثم يوتر بركعة ،و�أف�ض���له بعد �شطر الليل �أو
يف ثلثه الأخري.
وعبداهلل بن �س�ل�ام ر�ضي اهلل عنه قال� :إن
النبي [ قال�« :أيها النا�س �أف�ش���وا ال�سالم،
و�أطعموا الطعام ،و�ص���لوا الأرحام ،و�ص���لّوا
بالليل والنا�س نيام ،تدخلوا اجلنة ب�س�ل�ام»،
رواه الرتمذي.
وكان نبين���ا [ يق���وم م���ن اللي���ل حتى ترم
قدماه ،ويف رواية� :ساقاه ،رواهما البخاري.
ولئن كان رم�ض���ان هو �ش���هر الق���ر�آن الذي
�أن���زل فيه ،ويكرث فيه امل�س���لمون من قراءته
و�س���ماعه يف �أيام���ه ولياليه ،ف����إن امل�ؤمن ال
يهج���ر كت���اب اهلل تع���اىل يف غري رم�ض���ان،
ب���ل هو كتاب���ه الأول يتلوه ليلاً ونها ًرا� ،س��� ًّرا
وجها ًرا� ،س���ف ًرا وح�ض��� ًرا ،ال يفارقــــه �أبدًا،
اب
ق���ال ع���ز وج���ل} :ا َّلذِ ي��� َن �آتَيْنَاهُ��� ُم الْكِ تَ َ
يَتْلُونَ ُه َحقَّ ِت َ
ال َوتِ���هِ �أُ ْولَـئ َ
ِك يُ�ؤْمنُــــو َن بِه،{...
اب
وق���ال �س���بحانــــــه�} :إنَّ ا َّلذي��� َن يتْلُو َن كتَ َ
مما َر َز ْقنَا ُه ْم
ال�ص�َلةاَ ةَ َو�أن َف ُقوا َّ
اهلل َو�أ َقا ُموا َّ
�س��� ًّرا َو َعلاَ ِن َي ًة يَ ْر ُجو َن تجِ َ ا َر ًة َّلن تَبُو َر{ ،وقد
�أو�ص���ى النب���ي [ باملحافظة عل���ى قراءته
ومعاه���دة حفظه ،فق���ال« :تعاهدوا القر�آن،
فوالذي نف�س���ي بيده لهو �أ�ش��� ُّد تف�ص��� ًيا من
الإبل يف عقلها» متفق عليه.

ولئ���ن كان رم�ض���ان هو �ش���هر ال���زكاة لأكرث
امل�س���لمني ،ف����إن �إنفاق املنفق�ي�ن اخلريين ال
ينق�ض���ي وال ينته���ي ،ب���ل هو م�س���تمر دائم،
كم���ا قال اهلل ع���ز وج���ل} :ا َّلذِ ي��� َن يُنفِ ُقو َن
�أ ْم َوالَ ُه���م بِاللَّيْل َوال َّنهَارِ ِ�س��� ًّرا َو َع َ
الن َي ًة َفل َ ُه ْم
ف َعلَيْه��� ْم َوالَ
�أَ ْج ُرهُ��� ْم ِعن��� َد َر ِّبه��� ْم َوالَ َخ��� ْو ٌ
ُه ْم يَ ْح َزنُونَ{ ،وق���الَ } :وا َّلذِ ي َن يف �أ ْم َواله ْم
وم{ ،وهذا يدل
َح ٌّق َّم ْعلُو ٌم لِّ َّ
ل�س���ا ِئلِ َوامل َ ْح��� ُر ِ
عل���ى دوام �إنفاقه���م يف كل وق���ت وح�ي�ن،
خا�ص���ا بزمن دون زم���ن ،لأن الفقراء
ولي�س
ًّ
وامل�س���اكني حاجاته���م م�س���تمرة ،ف�ل�ا يغفل
عنهم امل�سلم بقية ال�سنة.

ق���ال تعاىل }�إِنمَّ َ ���ا يَتَ َق َّب ُل اهللُ مِ ��� َن املُتَّقِ نيَ{
املائدة.27 :
وكان ال�س���لف يجته���دون يف �إمت���ام العم���ل
و�إكماله و�إتقانه ،ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله،
وه�ؤالء الذين قال اهلل فيهم } َوا َّلذِ ي َن يُ�ؤْتُو َن
َما �آتَوا َّو ُقلُوبُ ُه ْم َو ِجل َ ٌة{ امل�ؤمنون ،60 :وهذا
م���ن حذرهم �أن يكون العم���ل فيه دغل ،ك�أن
يكون لغري اهلل تع���اىل� ،أو يكون فيه خلل �أو
نق�ص يوجب ف�ساده.

وي���روى ع���ن علي ر�ض���ي اهلل عن���ه �أنه كان
ينادي يف �آخر ليلة من �ش���هر رم�ضان :ياليت
�ش���عري! من هذا املقب���ول فنهنيه؟ ومن هذا
وكان النب���ي [ �أجود النا�س ،وكان �أجود ما املحروم فنعزيه؟
يك���ون يف رم�ض���ان ،لكن ه���و [ كان �أجود
وال ب���د م���ن العل���م �أن تكف�ي�ر ال�س���يئات يف
النا����س دو ًما ،بل كما و�ص���فه �أ�ص���حابه �أنه
رم�ضان ،م�شروط برتك الكبائر من الذنوب،
ما �س���ئل �ش���ي ًئا ق���ط فقال :ال ،وج���وده كان
كما قال عليه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام :ال�صلوات
بكل �أن���واع اجل���ود ،باملال وبالعل���م وبالبدن
اخلم����س ،واجلمعة �إىل اجلمعة ،ورم�ض���ان
وباجلاه.
�إىل رم�ضان ،مكفرات ملا بينهن� ،إذا اجتنبت
ولئ���ن كان �ش���هر رم�ض���ان هو �ش���هر �إطعام الكبائر .رواه م�س���لم ..فاللهم ن�س����ألك دوام
الطعام للفقراء والأقرباء واجلريان ،فينبغي فع���ل اخل�ي�رات ،وت���رك املنك���رات ،وح���ب
�أن يدوم ذلك ،كما قال عليه ال�صالة وال�سالم امل�س���اكني ،و�أن تغف���ر لنا وترحمن���ا ،وتتوب
لأبي ذر ر�ضي اهلل عنه« :يا �أبا ذر� ،إذا طبخ علين���ا ،و�إذا �أردت بعب���ادك فتنة فاقب�ض���نا
�أحدك���م قد ًرا فليكرث مرقها ،ثم ليناول جاره �إلي���ك غ�ي�ر مفتون�ي�ن ،ي���ا �س���ميع الدعاء..
منها» رواه الطرباين يف ال�ص���غري ،وامل�س���لم و�ص���لى اهلل على نبينا حممد و�آله و�ص���حبه
ريا.
احل���ق من يخ���اف من عدم قب���ول االعمال ،و�سلم ت�سلي ًما كث ً
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رم�ضان بعيون غربية

شهادات
ودراسات غربية

عن األيام الرمضانية
• يق���ول الدكت���ور “م���اك ف���ادون” ،وهو من خالي���اه يف م���دة ال تزيد عل���ى  20يوماً بعد
الأطب���اء العاملي�ي�ن الذي���ن اهتموا بدرا�س���ة الإفطار .لكنه يح�س بن�ش���اط وقوة مل ي�شعر
ال�ص���وم و�أث���ره�“ :إن كل �إن�س���ان يحت���اج �إىل بهما من قبل”.
ال�ص���وم و�إن مل يك���ن مري�ض���اً؛ لأن �س���موم
• يقول �ألك�س���ي�س كاري���ل احلائز جائزة نوبل
الأغذية جتتمع يف اجل�سم فتجعلـه كاملري�ض
يف الطب يف كتابه “الإن�سان ذلك املجهول”:
فتثقلـه ويقل ن�ش���اطه ،ف�إذا �ص���ام خف وزنه
�إن ك�ث�رة وجب���ات الطع���ام ووفرته���ا تعط���ل
وحتللت هذه ال�سموم من ج�سمه وذهبت عنه وظيف���ة �أدت دوراً عظيم���اً يف بقاء الأجنا�س • يق���ول ت���وم برن���ز م���ن مدر�س���ة كولومبي���ا
ً
حتى ي�صفو �صفا ًء تاما وي�سرتد وزنه ويجدد احليواني���ة وه���ي وظيف���ة التكي���ف م���ع قلة لل�ص���حافة“ :عل���ى الرغ���م من �إنن���ي بد�أت

الطعام� ..إن �س���كر الكب���د يتحرك وتتحرك
مع���ه �أي�ض���اً الدهون املخزون���ة حتت اجللد.
وت�ض���حي جميع الأع�ض���اء مبادتها اخلا�صة
من �أجل الإبقاء على كمال الو�س���ط الداخلي
و�س�ل�امة القلب� .إن ال�ص���وم لينظف ويبدل
�أن�سجتنا.
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ال�ص���وم به���دف تخلي�ص ج�س���دي من الوزن
الزائ���د ،ف�إنني �أدركت �أن ال�ص���وم نافع جدا
لتوق���د الذه���ن؛ فهو ي�س���اعد عل���ى الر�ؤية
بو�ضوح �أكرب ،وكذلك على ا�ستنباط الأفكار
اجلديدة وتركيز امل�شاعر ،و�أ�شعر بان�صراف
ذاتي عن النزوات وامل�شاعر ال�سلبية كاحل�سد
والغرية وحب الت�س���لط ،كما تن�صرف نف�سي
عن �أمور علقت به���ا مثل اخلوف واالرتباك
وال�شعور بامللل”.
• �أ�شارت جتارب اثنني من علماء الف�سيوجليا
بجامع���ة �ش���يكاغو �إىل �أن “ال�ص���وم مل���دة
�أ�س���بوعني يكفى لتجديد �أن�س���جة �إن�سان يف
عمر الأربعني ،بحيث تبدو مماثلة لأن�س���جة
�ش���اب يف ال�سابعة ع�ش���رة من عمره” .يقول
�ص���و ُموا َخ�ْي رْ لَ ُك���م �إ ْن ُكنْتُ ْم
تع���اىلَ ( :و�أَ ْن تَ ُ
تَ ْعل َ ُمونَ) (البقرة .)184 :
• يق���ول الربوفي�س���ور نيكوالي���ف بيلوي من
مو�س���كو يف كتابه “ اجلوع من �أجل ال�صحة
“ (“ :)1976عل���ى كل �إن�س���ان �أن ميار����س
ال�ص���وم باالمتن���اع ع���ن الطعام مل���دة �أربعة
�أ�سابيع كل �س���نة كي يتمتع بال�صحة الكاملة
طيلة حياته” .قال تعاىلَ ( :ف َم ْن َ�ش���هِ َد مِ نْ ُك ُم
َّ
�ص ْمهُ) (البقرة :من الآية .)185
ال�ش ْه َر َفل ْ َي ُ
• تق���ول الدكت���ورة “�آن وينغم���ور” احلائ���زة
جائ���زة نوبل الكت�ش���افها ال�ش���فاء بوا�س���طة
القم���ح�“ :إنّ ال�ص���يام مي ّكن اجل�س���م من �أن
ّ
ينظ���ف ذات���ه من الرت�س���بات ال�س���ا ّمة .ف�إنّ
التخلّ����ص مم���ا تب ّقى من الطعام ،يف ج�س���د
املري����ض الذي ال يتمتع بغ���ذاء كاف ،يدخل
تعقيداً �آخر على حالته ال�صحية.
• ن�ش���رت «الدورية الأمريكي���ة لعلم التغذية
ال�س���ريري» ال�صادرة عن اجلمعية الأمريكية
للتغذية ،مقاال علميا ا�ستعر�ض���ت فيه نتائج
جت���ارب �أجري���ت عل���ى الثدييات والب�ش���ر،
وك�ش���فت عن دور ال�صوم املتقطع يف خف�ض
خماطر الإ�ص���ابة ببع����ض الأمرا�ض املزمنة
كداء ال�سكري ،و�أمرا�ض القلب وال�شرايني.
وتب�ي�ن �أن ال�ص���وم املتقطع �س���اعد يف زيادة

ا�س���تجابة خاليا اجل�سم لهرمون الإن�سولني،
وعمل على حتفيز التقاط اخلاليا جلزئيات
الإن�س���ولني ،وهو م���ا يدعم نتائج درا�س���ات
�سابقة �أكدت �أن هذا النوع من ال�صيام يزيد
من ح�سا�سية اجل�سم لهرمون الإن�سولني ،ما
قد ي�س���هم يف التقليل من خماطر الإ�ص���ابة
بداء ال�سكري.

ال�صيام ملدة �أ�سبوعني يجدد
�أن�سجة �إن�ســــان يف الـ 40
لتماثــل �أن�سجــــة �شـــــاب
يف الـ  17عامـــ ًـا
• كما �أ�شارت درا�سة ن�شرت بدورية اجلمعية
الأمريكي���ة لعل���وم احلي���وان �إىل �أن ال�ص���وم
املتقط���ع �أدى �إىل زي���ادة فعالي���ة اثن�ي�ن من
م�س���تقبالت هرمون «الأديبوني�سيتني» الذي
ي�س���هم يف تنظيم ا�س���تهالك اجل�س���م ل�سكر
اجللوك���وز وا�س���تقالب الأحما����ض الدهنية
دور يف زيادة
عند الثدييات ،عالوة على لعب ٍ
ا�ستجابة الأن�سجة لهرمون الإن�سولني ،الذي
ينظ���م عملي���ات البناء واله���دم للجلوكوز يف
اجل�سم .ويف ال�س���ياق نف�سه ،ك�شفت درا�سة
�أعدها خمت�صون يف جمال التغذية ،ون�شرتها
الدورية الربيطانية للتغذية ،والتي ا�ستهدفت
جمموعة من ال�ص���ائمني يف �ش���هر رم�ضان،
ع���ن �أن تغي�ي�ر مواقيت الوجب���ات ،وخف�ض
عددها �إىل اثنتني يف رم�ض���ان� ،ساعد على
زيادة ا�ستجابة اجل�س���م لهرمون الإن�سولني،
وذلك بالن�س���بة �إىل الأف���راد الذين ميتلكون
عوامل الإ�ص���ابة ب���داء ال�س���كري� .أما فيما
يخت�ص بال�ص���حة القلبية ف�أب���رزت البحوث
الطبي���ة ارتباط ال�ص���يام املتقط���ع ،بعوامل
الوقاية من �أمرا�ض القلب وال�شرايني ،حيث
ك�شفت درا�سات عن دور ال�صوم املتقطع ،يف

زيادة تركيز الكول�س�ت�رول احلميد ()HDL
عند الأ�ش���خا�ص الأ�صحاء ،وخف�ض م�ستوى
الدهني���ات الثالثي���ة الت���ي ترتب���ط بزي���ادة
خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وال�شرايني،
الأمر الذي �أرجعه املخت�ص���ون �إىل انخفا�ض
كتلة اجل�س���م ،وتراجع كمي���ات الدهون فيه
نتيجة لل�صيام.
• �أظهر بحث ن�شر يف جملة Gastroenterol
� Clinأن ال�ص���يام ال ي�ؤث���ر يف قرح���ة املعدة
ب�شرط �أن يتناول املري�ض العالجات ،خا�صة
تلك التي تعالج زيادة حمو�ضة املعدة .ون�شر
يف الع���دد  41م���ن املجلة العلمي���ة للأغذية
�أن ال�ص���يام عن���د امل�س���لمني ي����ؤدي �إىل قلة
الكول�س�ت�رول والدهون الثالثي���ة وي�ؤدى �إىل
زي���ادة الدهون احلميدة يف ال���دم .ويف عام
 2000ن�ش���رت املجل���ة الأوروبي���ة للتغذي���ة
ال�س���ريرية بحث���اً �أج���ري يف الكويت ك�ش���ف
�أن ال�ص���وم ي����ؤدي �إىل زيادة ن�س���بة الدهون
املفي���دة يف دم املر�ض���ى الذي���ن يعان���ون من
زيادة كبرية يف الكول�سرتول ،و�إىل انخفا�ض
ن�س���بة حام�ض اليوريك .ويف جملة الأغذية
الطبي���ة ال�س���ريرية ك�ش���فت نتائ���ج درا�س���ة
مهمة� ،أجريت عام � ،2000أن ال�ص���يام يقلل
من ارتفاع ن�س���بة حام����ض اليوريك يف الدم
وهو احلام�ض الذي ي�سبب داء النقر�س.
ويف املجال نف�سه �أظهرت درا�سة علمية �أخرى
ن�ش���رت يف املجلة الأوروبي���ة لعمل الوظائف
 Eur j Appl Physiolبعدده���ا  73ان
ال�صيام يقلل من قدرة الكريات الدموية على
التجمع ويقلل من لزوجتها وهذا مفيد جداً
لتفادي الإ�صابة بالنوبات القلبية ،لأن زيادة
لزوجة هذه الكري���ات الدموية تعترب عام ً
ال
�أ�سا�س���يا م�س���ببا حلدوث الأزم���ات القلبية
والدماغي���ة .وه���ذه النتائج مهمة بالن�س���بة
للمر�ض���ى امل�ص���ابني ب�أمرا����ض ال�ش���رايني
واخللل يف التمثيل الأي�ضي للدهون.
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م�شاهري اهتدوا

بعد مناظرة الداعية أحمد ديدات

د .غاري ميلر يعترف :القرآن كتاب مذهل!
قبل ح�������وايل  30عامً ا ا�ش���ت���رك يف مناظرة
�شهرية عن الإ�سالم وامل�سيحية مع الداعية
الإ�سالم�������ي �أحمد ديدات ،ممث���ًل�� اً للجانب
امل�سيح�������ي ،وكان منطق�������ه قويًّ�������ا وحجت�������ه
حا�ض�������رة وغل�������ب بحثه ع�������ن احلقيقة على
تع�صبه لدينه ،حت�������ى �إن عددًا من ال�شباب
امل�سلم الذي ح�ضر املناظرة ،متنى لو �أ�سلم
هذا الرجل.
الدكت�������ور غ�������اري ميل�������ر �أحد �أع�ض�������اء هيئة
التدري��������س يف جامعة امللك فه�������د للبرتول
واملع�������ادن يف ق�س�������م الريا�ضي�������ات ،كان م�������ن
ِّ
املب�شري�������ن الن�شط���ي���ن ج ًّ
�������دا يف الدع�������وة
الن�صراني�������ة ،و� ً
أي�ضا هو م�������ن الذين لديهم

عل�������م غزير بالكت�������اب املقد��������س ،وكان يحب
الريا�ضي�������ات ب�شكل كب���ي���ر ،لذلك كان يحب
املنطق �أو الت�سل�سل املنطقي للأمور.
البداي ـ ــة
يف �أحد الأيام �أراد �أن يقر�أ القر�آن بق�صد �أن
تعزّز موقفه
يجد فيه بع�ض الأخط���اء التي ِ
عند دعوته امل�سلمني للدين الن�صراين ،كان
ميا مكتو ًبا
يتوق���ع �أن يجد القر�آن كتا ًب���ا قد ً
منذ  14قر ًنا يتكلم عن ال�ص���حراء وما �إىل
ذلك ،لكنه ُد ِه�ش ملا وجده فيه ،واكت�شف �أن
هذا الكتاب يحتوي على �أ�شياء ال توجد يف
� ِ ّأي كتاب �آخر يف هذا العامل.
كان يتوقع �أن يجد بع�ض الأحداث الع�صيبة

الت���ي مرت على النبي [ ،مثل وفاة زوجه
خديج���ة ر�ض���ي اهلل عنه���ا� ،أو وف���اة بناته
و�أوالده ،لكن���ه مل يجد �ش���ي ًئا م���ن ذلك ،بل
ال���ذي جعله يف حرية م���ن �أمره �أنه وجد �أن
هناك �س���ورة كاملة يف القر�آن ت�س َّمى �سورة
«مرمي» ،وفيها ت�ش���ريف ملرمي عليها ال�سالم
ال يوج���د ل���ه مثي���ل يف كتب الن�ص���ارى ،وال
يف �أناجيلهم! ومل يجد �س���ورة با�سم عائ�شة
�أو فاطم���ة ر�ض���ي اهلل عنه���ا ،وكذلك وجد
�أن عي�س���ى \ ُذكِ ���ر باال�س���م  25مرة يف
الق���ر�آن ،يف حني �أن النب���ي حممدًا [ مل
يذك���ر �إال خم�س مرات فقط ،فزادت حرية
الرجل.

ن�سائم اخلري

�أخ���ذ يقر�أ القر�آن بتم ّ ُع ٍن �أكرث لعله يجد مكون ب�ش���كل �أ�سا�س���ي من املاء ،فكيف
���ي عا�ش قبل � 1400س���نة �أن
ما ي�ؤخذ عليه ،ولكنه �صعق ب�آية عظيمة لرج���ل � ِ ّأم ٍ ّ
َ
وعجيبة �أال وهي�} :أ َفال يَتَ َد ّبَ ُرو َن الْ ُق ْر�آ َن يعلم كل هذا لوال �أنه مت�صل بالوحي من
َولَ ْو َكا َن مِ ��� ْن ِعنْدِ َغيرْ ِ ا ِ
هلل لَ َو َجدُوا فِ يهِ ال�سماء؟! ف�سبحان اهلل!».
ْ
ريا{ الن�ساء.82 :
اخ ِتلاَ ًفا َك ِث ً
اعتن���ق الدكت���ور ميل���ر الإ�س�ل�ام ع���ام
يق���ول الدكت���ور غ���اري ميلر ع���ن هذه 1977م ،وم���ن بعده���ا ب���د�أ يلق���ي
الآية« :من املب���ادئ العلمية املعروفة يف املحا�ضرات يف �أنحاء العامل ،وكان لديه
الوقت احلا�ض���ر مبد�أ �إيجاد الأخطاء ،كثري م���ن املناظ���رات مع رج���ال الدين
�أو ِ ّ
تق�صي الأخطاء يف النظريات �إىل �أن الن�صارى الذين كان هو �أحدهم.
تثبت �صحتها ،والعجيب �أن القر�آن يدعو
امل�س���لمني وغ�ي�ر امل�س���لمني �إىل �إيج���اد
الأخط���اء فيه ،ول���ن يج���دوا» .ويقول-
� ً
أي�ض���ا -عن هذه الآية« :ال يوجد م�ؤلف
يف العامل ميتلك اجلر�أة وي�ؤ ِ ّلف كتا ًبا ثم
خ���ال من الأخطاء،
يق���ول :هذا الكتاب
ٍ
ولك���ن القر�آن على العك����س متا ًما يقول
لك :ال يوج���د �أخطاء ،بل يعر�ض عليك
�أن جتد فيه �أخطاء ،ولن جتد».
� ً
أي�ض���ا من الآي���ات التي وق���ف الدكتور
َ
غاري ميل���ر عندها طويلاً �آي���ة�} :أ َولمَ ْ
ات َوالأَ ْر َ
ال�س��� َم َو ِ
�ض
يَ��� َر ا ّلَذِ ي َن َك َف ُروا �أَ َّن َّ
َكانَتَ���ا َرتْ ًقا َف َفتَ ْقنَا ُه َم���ا َو َج َعلْنَا مِ َن املَاءِ
���يءٍ َح ٍ ّي �أَ َفال يُ�ؤْمِ نُ���ونَ{ الأنبياء:
ُك َّل َ�ش ْ
.30

اعتمد «ميلر» مبد�أ
�إيجاد الأخطاء
العلمــي على
القــر�آن الكريــم
فوجــده خــالٍ من
الأخطــاء

يقول« :هذه الآية هي بال�ض���بط البحث
العلمي الذي ح�ص���ل عل���ى جائزة نوبل
عام 1973م ،وكان عن نظرية االنفجار قام الدكتور غاري ميلر بكتابة كثري من
تن����ص عل���ى �أن الك���ون امل�ؤلف���ات عن الإ�س�ل�ام ،مث���ل« :القر�آن
الكب�ي�ر ،وه���ي
ُّ
املوجود هو نتيجة انفجار �ض���خم حدث املذه���ل»« ،الفرق بني الق���ر�آن والكتاب
منه الكون مبا فيه من �سموات وكواكب ،املقد����س»« ،نظرة �إ�س�ل�امية لأ�س���اليب
فالرتق هو ال�ش���يء املتما�س���ك يف حني املب�شرين».
�أن الفتق هو ال�ش���يء املتفكك ،ف�سبحان �إ�ض���اف ًة �إىل ذلك فقد �أ�س���لم على يديه
اهلل»!
كث�ي�ر من النا�س يف جميع �أنحاء العامل،
�أما ع���ن اجلزء الأخري م���ن الآية ،وهو و� ً
أي�ض���ا كان لديه كثري من اخلربات يف
الكالم عن املاء كم�صدر للحياة ،فيقول �أ�س���لوب الدعوة ،وقد ا�س���تفاد كثري من
الدكت���ور غاري ميلر�« :إن هذا الأمر من الدعاة م���ن خرباته مثل ال�ش���يخ �أحمد
العجائ���ب ،حيث �إن العلم احلديث �أثبت ديدات ،ال���ذي دعاه �إىل جنوب �إفريقيا
ريا �أن اخللية تتكون من ال�سيتوبالزم لإلقاء بع�ض املحا�ضرات ،و�إقامة بع�ض
�أخ ً
الذي ميثل  % 80منها ،وال�س���يتوبالزم املناظرات.
الإ�سهامات

خلك فعال..
بطيب
األفعال
جـ ــودة الفار�س
مدير امل�شاريع يف جلنة التعريف بالإ�سالم

بداي���ة� ..أبارك لكم حلول �ش���هر رم�ض���ان املبارك
الذي �أ�س�أل اهلل �أن يجعلني و�إياكم من املقبولني فيه
ويوفقنا ل�ص���الح القول والعمل ويجعل هذا ال�شهر
�ش���هر ن�ص���ر وفتح ومتكني للإ�س�ل�ام وامل�سلمني..
اللهم �آمني .
«خلك فعال بطيب الأفعال» �ش���عار جلنة التعريف
بالإ�س�ل�ام له���ذا الع���ام ،وتهدف اللجن���ة من ورائه
اىل �ش���حذ الهم���م وتفعيل دور املجتم���ع بكل فئاته
و�ش���رائحه للدعوة �إىل اهلل ،ودعوة غري امل�س���لمني
داخ���ل دولة الكويت �إىل اال�س�ل�ام ،والذين يتجاوز
عددهم �أكرث من ن�صف مليون.
وق���د متيزت اللجنة منذ �إن�ش���ائها عام 1978م يف
الدعوة �إىل اهلل ،فقد دخل الإ�سالم على يد دعاتها
�أك�ث�ر م���ن � 60أل���ف مهتد م���ن جميع اجلن�س���يات
واللغات ،ويف العام املا�ض���ي كان عدد من �أ�ش���هروا
�إ�سالمهم  4815مهتديا بف�ضل اهلل عز وجل ،منهم
 1214يف �شهر رم�ضان فقط.
خلك فع���ال ..نعم ..خلك فع���ال بالدعوة اىل اهلل
تعاىل ..خلك فعال بتعاملك احل�سن مع الكل وغري
امل�سلمني خا�صة ،فهذا �شهر اخلري والعطاء والبذل
والقر�آن والدعوة �إىل اهلل ،و�شهر اقتنا�ص الفر�ص
والهبات من ربنا تعاىل.
خلك فعال بالتعاون مع جلنة التعريف بالإ�سالم ماديا
ومعنوي���ا ،ولو بالدعاء ال�ص���الح وم�ؤازرته���م بالدعوة
و�إدخال املئات يف الإ�سالم ..قال [« :لئن يهدي اهلل
بك رجلاً واحدًا خري لك من حمر النعم»،
تخي���ل لو �أ�س���لم على يديك �ش���خ�ص �أوكنت �س���ب ًبا
يف �إ�س�ل�امه فلك �أجر كل عمل يقوم به من �ص�ل�اة
وركوع و�س���جود ودعاء ب����إذن اهلل تعاىل ،لقوله [
«الدال على اخلري كفاعله».
جلنة التعريف بالإ�س�ل�ام مقرها الرئي�س بالكويت
مب�سجد املال �صالح ،ولها فروع بجميع حمافظات
الكويت وت�ستقبل اجلميع يوميا على مدار ال�ساعة،
خ�صو�صا يف هذا ال�ش���هر الف�ضيل� ..أ�س�أل اهلل �أن
يوفق القائمني عل���ى هذه اللجنة ودعاتها ملا يحبه
وير�ضاه.
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خمتارت من الأوقاف

لت�صحيح ال�صورة املغلوطة عن الإ�سالم يف الغرب

«اإلعالم الديني» ترعى سلسلة
أفالم «الضباب ينقشع»
عبدالر�شيد را�شد
يف خط���وة رائدة ومعت���ادة �أعلنت �إدارة الإع�ل�ام الديني يف وزارة
الأوقاف وال�ش����ؤون الإ�س�ل�امية عن رعايتها للم�شروع الإ�سالمي
العاملي �سل�س���لة �أفالم «ال�ضباب ينق�ش���ع» ،وذلك بطباعة � 74ألف
ن�سخة على نفقتها ،م�ساهمة منها يف الذود عن الإ�سالم وت�صحيح
�صورته لدى الغرب.
جاء ذلك على ل�سان مدير الإدارة �صالح �أبا اخليل الذي �أو�ضح يف
بيان �ص���حايف �أن ذلك يتوافق مع ا�سرتاتيجية الوزارة الرامية �إىل
بث الوعي الديني وت�صحيح �صورة الإ�سالم بكل الطرق والو�سائل
الإعالمي���ة املمكنة ،ال�س���يما بع���د تطاول البع�ض علي���ه يف الآونة
الأخرية.

وبينَّ �أبا اخليل �أن الإدارة ت�س���وق حاليا للجزء الأول من ال�سل�س���لة
واملعنون بـ«الإ�س�ل�ام باخت�صار» ،الفتا �إىل �أن الفيلم يقدم الإ�سالم
ب�ص���ورته ال�س���محة والو�س���طية البعيدة عن التط���رف ،ويرد على
�أ�س���ئلة غري امل�س���لمني وال�ش���بهات التي تثار �أحيانا عن الإ�س�ل�ام
عامة ،وعن النبي [ خا�صة ،م�ؤكدًا �أن فيلم «الإ�سالم باخت�صار»
كان له الأثر الكبري يف مواجهة احلمالت املعادية للإ�سالم ،خا�صة
يف اجلامع���ات الأمريكي���ة عندم���ا ق���ام بع�ض الطالب امل�س���لمني
بعر�ض الفيلم يف جامعاتهم و�إر�س���اله هدية لأ�ساتذتهم ،ما �ساهم
ب�شكل فاعل يف ت�صحيح ال�صورة امل�شوهة التي �صنعتها احلمالت
املعادية.

و�أك���د �أبا اخلي���ل �أن الفيلم ترجم �إىل  28لغ���ة (ناطقة ومقروءة)
منه���ا الأملاني���ة -الإ�س���بانية -الربتغالية -الرو�س���ية -الرومانية-
ال�س���ويدية -الرنويجي���ة -الدمناركي���ة -الهولندي���ة -العربي���ة-
الإيطالي���ة -املقدونية -الألبانية ،ومن اللغ���ات الإفريقية الزولو-
الأفريكان����س -الهو�س���ا -ال�س���واحيلية -اللوجان���دا -الفرن�س���ية،
ومن اللغات الآ�س���يوية ال�ص���ينية -اليابانية -املاليزية ،بالإ�ض���افة
لإمكاني���ة اختي���ار ظهور الإجنليزي���ة على ال�شا�ش���ة كتابة ،خدمة
لل�صم والبكم.
واختتم �أبا اخليل بالإعراب عن متنيه �أن يحقق الفيلم الغاية املرجوة
منه وي�ساهم ب�شكل فاعل يف ت�صحيح �صورة الإ�سالم ،م�شريا �إىل
�أنه من �إنتاج م�ؤ�س�س���ة ج�سور للتعريف بالإ�سالم وتدريب الدعاة،
وق���د مت �إنتاجه باللغ���ة الإجنليزية بالواليات املتح���دة الأمريكية،
و�س���رد �أحداث الفيلم كل من الداعية امل�ص���ري امل�ست�ش���ار فا�ضل
�س���ليمان والداعية الأمريكي �ص���هيب وي���ب ،والداعية الربيطانية
عائ�شة نواز.

«اإلعالم الديني» تشارك في المعتكفات الرمضانية
بـ«السيرة النبوية» و«اآلل واألصحاب»
ات�س���ا ًقا مع الدور الريادي الذي تلعبه وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�س�ل�امية ممثلة ب�إدارة
الإع�ل�ام الديني ،ومتا�ش��� ًيا م���ع تطلعها �إىل
تقدمي كل جديد وه���ادف وفاعل من برامج
و�أن�شطة وفعاليات ت�سهم يف تعزيز اجلوانب
الديني���ة والوطنية والرتبوي���ة داخل املجتمع
الكويتي� ،أهدت �إدارة الإعالم الديني لعبتي
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«�سرية النبي» [ و«الآل والأ�صحاب» لإدارة
الدرا�س���ات الإ�س�ل�امية بال���وزارة لتوزيعه���ا
على امل�ش�ت�ركني يف املع�س���كرات واملعتكفات
الرم�ض���انية الت���ي تقيمه���ا خ�ل�ال ال�ش���هر
الف�ضيل ,.وي�أتي هذا تواف ًقا مع ا�سرتاتيجية
وزارة الأوق���اف وال�ش����ؤون الإ�س�ل�امية يف
التعريف ب�سرية نبينا [ و�آله و�أ�صحابه بكل

الطرق والو�س���ائل الإعالمي���ة املمكنة ،م�ؤكدًا
�أن لعبة «ال�س�ي�رة النبوية» تهدف �إىل التعرف
على �س�ي�رة نبينا [ منذ مولده وحتى وفاته،
وذلك من خالل الأ�س���ئلة التي حتويها اللعبة،
والت���ي تعمل على دعم وتعزيز فر�ص التناف�س
الرتبوي والتعليمي والأ�س���ري ،ال �س���يما �أنها
تتنا�سب مع كل ال�شرائح والفئات العمرية.
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ح�صاد الكتب

علماء الغرب ومفكروه..
ما الذي وجدوه في اإلسالم
والقرآن؟
الكتـاب:

علماء الغرب ومفكروه ..ما الذي وجدوه يف الإ�سالم والقر�آن؟

امل�ؤلف:

�أ .حممد نبيل اخلياط � -أ� .أحمد عزت الب�ساتنة

عدد ال�صفحات:

� 160صفحة من القطع الو�سط
التحرير

عـ ــر�ض:

والق���ر�آن؟» وق���د ق�س���م �إىل ع���دة ف�ص���ول :الروحية للإ�س�ل�ام يف احلياة هي �أعمق من
الف�ص���ل الأول يتن���اول الكاتب فيه �آيات اهلل �أية تعاليم يف الديانات الأخرى.
التي تتجلى يف ع�ص���ر العلم ،فيبني كيف �أن ث���م يقدم الكات���ب �ش���هادات �أخ���رى لعلماء
العلم���اء �أثبتوا قوان�ي�ن الديناميكا احلرارية وفال�س���فة �أظهرت بو�ض���وح جل���ي كيف �أن
الت���ي تدل على �أنه البد �أن يكون لهذا الكون الإ�س�ل�ام دي���ن متكام���ل يحتوي عل���ى نظام
بداية ،وهذا عك�س ما ظنه املاديون من �أزلية اجتماع���ي وثق���ايف و�سيا�س���ي واقت�ص���ادي
املادة و�أنها �أوجدت نف�سها بنف�سها ،ف�إن كان ي�شمل كل جوانب احلياة.
للكون بداية فالبد له من مبدئ ،ومن �صفات
والف�ص���ل الثالث جاء بعن���وان علماء الغرب
هذا املبدئ ،العقل والإرادة واحلكمة ،خبري
ال نهاي���ة خلربت���ه ،ال تدرك���ه الأب�ص���ار وهو ومفك���روه ..م���ا ال���ذي وج���دوه يف القر�آن،
يدرك الأب�ص���ار ،و�إذا �أردنا �أن نلم�س وجوده وت�س���اءل عن �س���ر بقاء الإ�سالم حيويا حتى
فيكون ذلك با�س���تخدام العن�صر املادي فينا الآن ،وال�س���ر يف قوت���ه ،ويجيب قائ�ًل:اً � :إنه
الق���ر�آن الك���رمي ال���ذي تعه���د اهلل بحفظه
كالعقل والب�صرية.
ليك���ون املعجزة اخلالدة حت���ى �آخر الزمان،
ومي�ض���ي الكات���ب يف �س���رد جمموع���ة م���ن
}�س�ُن�ررُ يه ْم �آيَا ِتنَا فيِ ْ آ
ال َفاقِ َوفيِ
العلم���اء الذي���ن �أوردوا عديدًا م���ن الدالئل قال تعاىلَ :
�أَن ُف ِ�سهِ ْم َحتى يَتَ َبينّ َ لَ ُه ْم �أَنَ ُه الحْ َ ق{ ،ثم يقدم
على �آيات اهلل عز وجل.
ً
عر�ضا �ش���ي ًقا ملواكبة القر�آن الكرمي لطبيعة
�أم���ا الف�ص���ل الثاين فج���اء بعن���وان «علماء
الع�صر احلديث ،وجتاوزه �إمكانياته احلالية
الغ���رب ومفك���روه ..م���ا ال���ذي وج���دوه يف
اً
متن���اول ع���د ًدا م���ن احلقائق
وامل�س���تقبلية،
الإ�س�ل�ام؟» ويق���دم عدي���دًا من ال�ش���هادات
واملعجزات التي ي�س���ردها العلماء الغربيون
للعلماء الذين �أ�سلموا حول الإ�سالم ،فيقول
روب���رت كري���ن :عندم���ا كن���ت �أعد نف�س���ي وجاء بها القر�آن الكرمي.

الإ�سالم اليوم ،على الرغم من جهل و�ضعف
وتف���رق �أتباع���ه ،ه���و الدين الوحي���د الذي
يتو�س���ع حقيق���ة من حيث انت�ش���اره ون�س���بة
زيادة عدد �سكانه ،والقر�آن الكرمي ال يحتاج
�إىل بين���ات من خارجه ت���دل على �أنه احلق
م���ن رب العاملني� ،ش���هادته ت�أت���ي من كلماته
نف�سها حيث كلها �إعجاز.
�إن العلم هو الذي يخدم الإ�س�ل�ام والقر�آن،
ويخدم الإميان ويقدم الدليل تلو الدليل على
�أنه احلق الذي ال ي�أتيه الباطل من بني يديه
ريا من ه�ؤالء
وال من خلفه ،وهذا ما دفع كث ً
العلماء والفال�سفة ورجال ال�سيا�سية والفكر
يف الغرب �إىل الإ�س�ل�ام ليتعرفوا بعمق على
ذل���ك الدين ،مل���ا وجدوا فيه م���ن تطابق مع
كل ما خرجوا به يف �ش���تى جم���االت العلوم
والفكر واالقت�ص���اد والفل�س���فة واملنطق ،وملا
وج���دوا فيه م���ن م�س���اواة واح�ت�رام حقوق
اجلميع ،ومواءمته لطبيعة الب�شر.
�إن االهتمام مبا قاله الغرب لي�س معناه �أننا
بحاج���ة �إىل �إثبات �أن الإ�س�ل�ام ه���و الدين
ال�ص���حيح ،ولك���ن ه���ذا ميثل عام���ل جذب
ودعوة لغري امل�س���لمني للإ�سالم ،ويف �إغالق كي �أ�ص���بح كاه ًنا �ش���عرت بنوع م���ن الإلهام �إن م���ا ج���اء عل���ى ل�س���ان ه����ؤالء العلم���اء
�ص���ريحا
�أب���واب الإحلاد عندهم وعن���د من يجاريهم يجتاحني ،و�أدركت �أن �إلهي هو اهلل �سبحانه واملفكري���ن كان �ش���هادة حق ،ور ًّدا
ً
ووا�ضحا ملا يتعر�ض له الإ�سالم من حماوالت
ً
م���ن نا�ش���ئة ال�ش���رقيني وم�س���تغربي الفكر وتع���اىل ،بعدها تعلمت املزيد عن الإ�س�ل�ام
والثقافة.
وامل�س���لمني ،فر�أيت يف الإ�سالم دينا وا�ضحا الت�ش���ويه واالف�ت�راء من قب���ل �أعدائه ،ومن
م���ن �أج���ل هذا ج���اء كت���اب «علم���اء الغرب مفهوم���ا ،ويتمتع بت���واوزن جيد بني التوجيه �ض���منالأدوات الالزم���ة للتفاع���ل الفكري
ومفك���روه ..م���ا ال���ذي وجدوه يف الإ�س�ل�ام الروحي والعملي والفك���ري .بل �إن التعاليم واحل�ضاري مع الآخر.
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فن احلوار الدعوي

احت���ل احلوار مكان���ة فريدة يف
الإ�س�ل�ام ،فقد ورد ذكر احلوار
يف الق���ر�آن الك���رمي يف �أكرث من
مو�ض���ع ،قال تع���اىل }َ ...ف َقا َل
���اح ِبهِ َو ُه َو يُ َح���اوِ ُرهُ �أَنَا �أَكْثرَ ُ
ِ�ص ِ
ل َ
َ
اً
َ
َ
مِ ن���ك َم���ال َو�أ َع��� ّ ُز ن َف��� ًرا{ ،كما
�أن هناك عدي���دًا من احلوارات
املت�ض���منة للآي���ات القر�آني���ة،
فهناك احلوار بني مو�س���ى \
وفرعون ،واحلوار الذي كان بني
خلي���ل اهلل �إبراهي���م \ وبني
اهلل ع���ز وجل حني طلب منه �أن
يريه كيف يحيي املوتى.
ويف ع���دد �س���ابق تناولنا املحور
الأول ،وهو الدعوة �إىل الإ�سالم
م���ع بداي���ة الق���رن احل���ادي
والع�ش���رين ،حي���ث بين���ا حاجة
الدع���وة الإ�س�ل�امية للتطوي���ر،
و�أهمي���ة مواكب���ة امل�س���تجدات
احلديثة وغاية احلوار و�أهميته،
ومكانت���ه يف الق���ر�آن الك���رمي
و�س���وف نتحدث يف ه���ذا العدد
عن مكانت���ه يف ال�س���نة النبوية،
ومناذج منه.

احلوار يف ال�سنة
م���ا يروي���ه ابن ه�ش���ام ع���ن ابن
�إ�س���حق �أن عتبة ب���ن ربيعة كان
يف نادي قري�ش فقال :يا مع�ش���ر
قري����ش� ،أال �أق���وم �إىل حمم���د
ف�أكلمه و�أعر�ض عليه �أمو ًرا لعله
يقبل بع�ض���ها فنعطيه �أيها �ش���اء
ويك���ف عنا؟ فقالوا :بل���ى يا �أبا

الولي���د ،ق���م �إليه فكلم���ه ،فجاء
عتب���ة حت���ى جل����س �إىل ر�س���ول
اهلل [ ،فق���ال :ياب���ن �أخ���ي
�إن���ك منا حي���ث ق���د علمت من
ال�ش���رف يف الع�شرية واملكانة يف
الن�س���ب ،و�إنك ق���د �أتيت قومك
أمر عظيم ف ّرقت به جماعتهم
ب� ٍ
و�س���فهت به �أحالمهم ،فا�س���مع
مني �أعر�ض علي���ك �أمو ًرا تنظر
فيها لعلك تقب���ل منها بع�ضها،
فقال ر�س���ول اهلل [ :قل يا �أبا
الوليد �أ�سمع.

و�ص���ل �إىل قول���ه تع���اىلَ } :ف ِ�إ ْن
�أَ ْع َر ُ
�ص ِ
اع َق ًة
�ض���وا َف ُق ْل �أَنْ َذ ْرتُ ُك ْم َ
�ص ِ
���اع َقةِ َع ٍ
���اد َوثَ ُم���ود{،
مِ ثْ��� َل َ
ف�أم�س���ك عتب���ة بفي���ه ونا�ش���ده
الرح���م �أن يك���ف عن الق���راءة،
وذلك خو ًفا مما ت�ض���منته الآية
م���ن تهديد ،ث��� ّم ع���اد عتبة �إىل
�أ�ص���حابه ،فلم���ا جل����س بينه���م
قال���وا :ما وراءك ي���ا �أبا الوليد؟
قال :ورائي �أين �س���معت اً
قول ما
�س���معت مبثله قط ،واهلل ما هو
بال�شعر وال بال�سحر وال بالكهانة،
يا مع�شر قري�ش �أطيعوين وخلّوا
بني هذا الرجل وبني ما هو فيه
فاعتزلوه ،ف���واهلل ليكونن لقوله
ال���ذي �س���معت منه نب����أ عظيم،
ف�إن ت�ص���به العرب فقد كفيتموه
بغريك���م ،و�إن يظهر على العرب
فملكه ملككم وعزه عزكم.

ق���ال :يابن �أخ���ي� ،إن كنت تريد
مب���ا جئت به من هذا الأمر اً
مال
جمعن���ا ل���ك م���ن �أموالن���ا حتى
تكون �أكرثنا اً
مال ،و�إن كنت تريد
به �شر ًفا �سودناك علينا حتى ال
نقطع �أم ًرا دونك ،و�إن كنت تريد
به مل��� ًكا ملكناك علينا ،و�إن كان
الذي ي�أتيك رئ ًيا تراه ال ت�ستطيع قال���وا� :س���حرك واهلل ي���ا �أب���ا
رده عن نف�س���ك طلبنا لك الطب الوليد بل�س���انه ،قال :هذا ر�أيي
وبذلنا في���ه �أموالنا حتى نربئك فيه فا�صنعوا ما بدا لكم.
من���ه ،فقال له ر�س���ول اهلل [ :وانظر كيف ح���اور الرجل الذي
�أفرغ���ت ي���ا �أب���ا الولي���د؟ قال :جاء ي�س���تفتيه ع���ن امر�أته وقد
نع���م ...ق���ال :فا�س���مع مني ،ثم ولدت غال ًما �أ�سود ،ف�أنكر ذلك،
قال :ب�س���م اهلل الرحمن الرحيم فق���ال ل���ه النبي [� :أل���ك �إبل؟
حيم قال :نعم ،قال :فما لونها؟ قال:
}حم تَنْزي ٌل م َن ال َّر ْح َمن ال ّر ِ
�ص���ل َ ْت �آيَاتُ ُه ُق ْر�آ ًنا َع َربيا �س���ود ،قال :هل فيها من �أورق؟
كِ تَ ٌ
اب ُف ّ
�ش�ي�را َونَذيـــ ًرا ق���ال :نعم ،ق���ال :ف�أنى له ذلك؟
ل َق��� ْو ٍم يَ ْعل َ ُمـــو َن بَ ً
َف�أَ ْع َر َ
����ض �أَ ْكثَــــــ ُرهُ��� ْم َف ُه��� ْم ال قال :ع�سى �أن يكون نزعه عرقه،
يَ ْ�س َم ُعونَ {..وم�ضى ر�سول اهلل قال :وهذا ع�سى �أن يكون نزعه
[ يف القراءة وعتبة ي�سمع حتى عرقه.

د .عــالء حممــد �سعي ــد

رئي�س االحتاد الإ�سالمي للأئمة واملر�شدين
ب�إ�سبانيا

الحوار في
السنة
النبوية ()6

للحوار يف ال�سنة النبوية
مكان��ة مرموقة متثلت يف
ح��واره [ م��ع عتبة بن
ربيعــــة
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تيح لمستخدميه

فيس بوك ي
إرسال الملصقات

ني �إر�س���ال املل�صقات عرب
في�س بوك لكل امل�س���تخدم
�أتاح
مكتب �أجهزة احلوا�س���ب،
ت���ف الذكية �أو من �س���طح
هوا
ال
إر�سال املل�صقات بوا�سطة
يكون ب�إمكان امل�شرتكني �
حيث �س
�سائل خا�صة لأ�صدقائهم.
ر
ك من التعبري عن مزاجهم
تمكن م�ستخدمو في�س بو
و�س���ي
ال مل�صقاتهم عرب �إن�شاء
ائلهم اخلا�صة عرب �إر�س���
يف ر�س���
ل�ض���غط على �أيقونة الوجه
الة يف موقع في�س���بوك وا
ر�س���
عن مزاجهم يف ال�شا�شة .
الذي يعرب
ال�س���ابق على ال�ص���فحة
هذه اخلدمة تقت�ص���ر يف
وكانت
من خالل تطبيق املا�س���نجر
ي�س���ية من في����س بوك �أو
الرئ
�إ����س ،ومع ه���ذا التعديل
نظام���ي �أندروي���د و�آي �أو
عل���ى
يع م�ستخدمي في�سبوك.
تكون اخلدمة متاحة جلم
�س
���س ب���وك �إىل  900مليون
ص���ل ع���دد م�س���تخدمي في�
وي�
التي ك�شفت عنها ال�شركة
تخدم فعال بح�سب الأرقام
م�س���
دد امللي���ار مطل���ع العــــــام
املا�ض���ي ،وق���د فاق الع���
الع���ام
احلايل.
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تيح تحرير ملفات
جوجل ت
فيس على نظام
أو
Chrome OS

�ضافة دعم �أ�سا�سي لتحرير
قامت �ش���ركة جوجل ب�إ
املكتبي���ة (مايكرو�س���وفت
ملف���ات حزم���ة الربام���ج
يف نظام الت�ش���غيل املبني
�أوفي����س) �إىل قناة Dev
بع لها ،.Chrome OS
على مت�صفح الإنرتنت التا
مو نظام كروم قادرين على
وبذلك �أ�ص���بح م�س���تخد
رد و�إك�سل ،ي�أتي هذا بعد
حترير ملفات برناجمي وو
لعاملني يف جوجل ويدعى
�أن الحظ �أحد املطورين ا
فة ه���ذا الدع���م �إىل نظام
فران�س���وا بيوف���ور �إ�ض���ا
ح�سابه يف �شبكة التوا�صل
كروم ،وك�ش���ف عنه على
االجتماعي جوجل بل�س.
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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

األثر
النفسي
للصيام

الكل يعلم �أن لل�صيام �آثارا �إيجابية
عل���ى ال���روح واجل�س���د و�أن ه���ذا
الفر����ض الرباين مل يُ�ش���رع بهدف
تعذي���ب العب���د �أو لالنتق���ام من���ه،
ولكنه ُ�شرع لأ�سرار عليا قد ندرك
بع�ض���ها وق���د يغي���ب عن���ا �أغلبها.
ن�ستح�ض���ر منها ،على �سبيل املثال
ال احل�ص���ر ،الأثر ال�صحي يف منح
اجله���از اله�ض���مي راح���ة م�ؤقت���ة
ال�س���تعادة ن�ش���اطه وحيويت���ه بعد
ا�س���تهالك عام كامل .ونذكر �أي�ضاً
الأث���ر االجتماع���ي وم���ا نالحظ���ه
م���ن حر�ص عل���ى زيادة التوا�ص���ل
م���ع الأه���ل والأ�ص���دقاء يف ليايل
رم�ضان وتبادل امل�شاعر الإيجابية
يف العالق���ات االجتماعية ب�ش���كل
عام والعائلية ب�ش���كل مركز ،فكثري
من الأ�سر اليوم ال يجتمع �أفرادها
عل���ى وجب���ة م�ش�ت�ركة لأ�س���باب
خمتلفة ،ولكن لرم�ضان خ�صو�صية
جميلة يف مللمة �أفراد الأ�س���رة على
مائ���دة الإفط���ار يف وق���ت واح���د
لتن���اول الطعام نف�س���ه بامل�ش���اعر
املتحم�س���ة نف�س���ها لإفط���ار غن���ي
باملحبة والروحانية والرحمة.
وقد يعتقد البع�ض �أن فوائد ال�صيام
تقت�صر على احلالة البيولوجية �أو
اجل�س���دية لل�ص���ائم ،غري �أن الأثر
الإيجابي لل�ص���يام يتعداها لي�ص���ل
�إىل النف�س ،فعندما ت�ص���وم جوارح
امل�س���لم ع���ن املحرم���ات ،ويحاول
ال�س���يطرة على حوا�س���ه ال�سمعية
والب�ص���رية والتخيلية ،ف�إنه يتجرد
من نف�سه ال�ضعيفة الأمارة بال�سوء
�إىل النف����س العليا التي تتخلى عن
االحتياج���ات البيولوجية الدنيوية

يف فرتة ال�ص���يام النهاري وتتطهر
لت�ص���ل ملرحلة ال�سمو والرتفع عن
الزلل.

ويجاهد ال�ص���ائم نف�س���ه وحميطه
لي�ص���ل �إىل م�س���توى مث���ايل م���ن
الإن�س���انية وال�ش���فافية الروحي���ة
وذل���ك مبراقب���ة �س���لوكه �إزاء كل
املواق���ف الت���ي يعاي�ش���ها يف فرتة
�ص���يامه وفط���وره فيحك���م عليه���ا
�س���لباً �أو �إيجاب���اً ،مم���ا قد ي�ش���عر
الإن�س���ان �أحيانا بال�سعادة والفخر
ح�ي�ن التوج���ه لل�س���لوك املثايل يف
بع����ض الأعم���ال؛ كزيادة ال�ص�ل�اة
وتخ�ص���ي�ص وق���ت �أك�ب�ر لق���راءة
الق���ر�آن ،والت�ص���دق والإر�ش���اد
الديني والتبحر يف العلوم الفقهية،
واالنخ���راط يف الدع���وة �إىل اهلل
وح�ض���ور جمال����س الذك���ر وليايل
القر�آن واحلر�ص على �أداء �ص�ل�اة
الفج���ر يف جماع���ة .ويف �أحي���ان
�أخرى ي�ش���عر الإن�س���ان بالتق�صري
ويراوده �إح�س���ا�س بالذنب ب�س���بب
تفوي���ت �أي���ام رم�ض���ان الثمينة يف
�أم���ور دنيوي���ة وروتينية ال ت�ض���يف
�أدنى ر�ص���يد لأعمال���ه يف الآخرة،
مم���ا يحف���زه ل�ش���حذ الهم���م �أكرث
و�أكرث لال�س���تثمار امل�ض���مون لنيل
عفو اهلل ومغفرته.

وبتج���رد ال�ص���ائم م���ن املل���ذات
الدنيوي���ة وم�س���ك جلامه���ا تتحفز
لدي���ه الق���درة عل���ى االحتم���ال
ويق�ت�رب كثرياً م���ن الأن���ا الأعلى
يف تهذيب���ه للنف�س بكب���ح جماحها
و�ض���بط �س���لوكها كم���ا يريد ،مما
مينحه ال�ش���عور بالق���وة والتطويع
وال�ض���بط النف�س���ي والنج���اح يف

اتخ���اذ الق���رارات ال�ص���حيحة يف
مواجه���ة ومقاوم���ة ال�ض���غوط
احلياتية املختلفة مبا فيها �ض���غط
ال�صيام والقيام.
العجيب يف الأمر �أن �آثار ال�ص���يام
ت�س���هم ب�شكل كبري يف حت�سن حالة
املر�ض���ى النف�س���يني حي���ث ي�ش�ي�ر
الدكت���ور حمم���د عب���د البا�س���ط
بخاري ،ا�ست�ش���اري الطب النف�سي
يف م�ست�ش���فى املل���ك عب���د العزيز
مبك���ة املكرمة� ،إىل درا�س���ة علمية
حديث���ة �أجراه���ا الدكت���ور ي���وري
نيكوالي���ف ،رئي�س وحدة ال�ص���يام
يف معهد الطب النف�س���ي مبو�سكو،
حيث وج���د يف نتائجها �أن % 70
من �أ�صل  10000مري�ض م�صابني
بالف�ص���ام (ال�شيزوفرينيا) عوجلوا
بال�ص���يام ،حت�س���نوا ب�ش���كل كب�ي�ر
وا�ستعادوا قدرا كبريا من ن�شاطهم
االجتماعي.
نعلم �أي�ضاً �أن اهلل �سبحانه وتعاىل
علي���م بطبيعة خلقه غ�ي�ر املثالية،
ل���ذا تتجل���ى املثالي���ة الرباني���ة يف
التي�س�ي�ر على امل�ؤمن غ�ي�ر القادر
عل���ى ال�ص���يام ،وعل���ى املر�ض���عة،
وامل�س���افر واملري����ض �إىل مي�س���رة،
مب���ا يف ذل���ك العف���و اجلمي���ل عن
هف���وات العب���اد املق�ص���ود منه���ا
وغ�ي�ر املق�ص���ود؛ كالتي�س�ي�ر على
امل�ؤمنني يف حالة الن�س���يان ك�شرب
املاء وتناول الطعام من دون ق�ص���د
والتح���دث يف اخلل���ق ،والكثري من
التج���اوزات الأخالقية التي يقبلها
اهلل �سبحانه وتعاىل بكلمة تدارك
�سريعة (اللهم �إين �صائم).

اإلفطار مع غير المسلمين
ه�������ل يجوز تناول طعام الإفطار مع غ���ي���ر امل�سلمني كالهندو�س
والن�صارى؟
يج���وز تناول طعام الإفطار مع غري امل�س���لمني �إذا كانت هناك
م�صلحة �شرعية يف ذلك ،كدعوتهم �إىل الدين احلق� ،أو ت�أليف
قلوبهم على الإ�س�ل�ام �أو نحو ذلك مما يرجى من ح�ض���ورهم
لتن���اول الإفطار على املوائد التي ي�ض���عها امل�س���لمون للإفطار
العام كما يح�صل يف بع�ض الدول.

استجابة الدعوة
كيف �أكون م�ستجابة الدعوة؟
 - 1الإخال����ص هلل تع���اىل وح�س���ن الظ���ن به وح�ض���ور القلب
عن���د الدعاء ،قال [« :ادعوا اهلل و�أنتم موقنون بالإجابة،
واعلموا �أن اهلل ال يقبل دعاء من قلب غافل اله».
 - 2اال�س���تجابة هلل عز وجل :قال تعاىل } َو�إِ َذا َ�س����أَلَ َك ع َبادِ ي
جيب د َْع َوةَ ال َّد ِاع �إِ َذا د ََعانِ َفل ْ َي ْ�س���تَ ِجيبُوا
ريب �أُ ُ
َع ِّني َف�إنيِّ َق ٌ
ليِ َولْيُ�ؤْمِ نُوا بِي لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْر�شدُونَ{.

 - 3حتري �أوقات الإجابة كيوم عرفة من ال�سنة و�شهر رم�ضان
من الأ�ش���هر ويوم اجلمعة من الأ�س���بوع والثلث الأخري من
اللي���ل ،ف����إن اهلل تعاىل ين���ادي علينا يف الثل���ث الأخري من
الليل.
 - 4حتري الدعاء �أثناء ال�س���جود ،لقول النبى [�« :أَ ْق َر ُب َما
اج ٌد َف�أَ ْكثرِ ُوا ال ُّد َعا َء».
يَ ُكو ُن الْ َعبْ ُد مِ ْن َر ِّبهِ َو ُه َو َ�س ِ
 - 5حتري املطعم احلالل ..قال ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه
و�آل���ه و�س���لم�« :إن اهلل تع���اىل طي���ب ال يقب���ل �إال طيبا و�إن
اهلل �أمر امل�ؤمنني مبا �أمر به املر�س���لني فقال تعاىل} :ي�أيها
الر�سل كلوا من الطيبات واعملوا �صا ً
حلا{».
 - 6ا�س���تفتاح الدع���اء بحمد اهلل تعاىل وال�ص�ل�اة على النبي
[ ،لق���ول النبي [�« :إذا �ص���لى �أحدكم فليب���د�أ بتحميد
اهلل والثن���اء علي���ه ثم لي�ص���ل على النبي [ ث���م ليدع بعد
مبا ي�شاء».
� - 7أن يكون الدعاء لي�س فيه �إثم وال قطيعه رحم ،قال [
«ما من م�سلم يدعو بدعوة لي�س فيها �إثم وال قطيعة رحم
�إال �أعطاه اهلل بها �إحدى ثالث �إما �أن يعجل له دعوته
و�إما �أن يدخرها له يف الآخرة و�إما �أن ي�صرف عنه من
ال�سوء مثلها».

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

ولي المرأة الشرعي فيما لو كان
أولياؤها غير مسلمين
ه�������ل �إذن الويل �شرط يف �صحة النكاح؟ وم�������ن الويل ال�شرعي؟ ومن
ويل املر�أة امل�سلمة �إذا كانت من عائلة ن�صرانية؟
اجل���واب :ذه���ب جمهور العلماء �إىل �أنه ال ن���كاح �إال بويل ،وثبت يف
جملة �أحاديث �صحيحة� ،أن النبي [ قال« :ال تنكح املر�أة املر�أة وال
تنكح املر�أة نف�سها» ،والويل ال�شرعي هو �أبوها �أو ابنها �أو �أخوها �أو
�أحد حمارمها.
يق���دم الأقرب فالأقرب من الأولياء لق���ول النبي [« :ثم �أدناك ثم
�أدناك» �أو« :ثم الأقرب فالأقرب».
و�إذا كانت املر�أة م�سلمة و�أقاربها غري م�سلمني ف�إن وليها هو �سلطان
البل���د كالقا�ض���ي �أو �إمام امل�س���جد� ،أو خطيب���ه �إذا مل يكن يف البلد
قا�ض �أو نحوه ،لقول النبي [« :ف�إن ا�ش���تجروا فال�سلطان ويل من
ال ويل له» .ف�ضيلة ال�شيخ عبداهلل بن جربين -ر�سالة الإ�سالم.
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يقول امل�ست�ش���رق �آرث���ر �آبري« :عندما
�أ�س���تمع �إىل الق���ر�آن يتل���ى بالعربي���ة،
فك�أمنا �أ�ستمع �إىل نب�ضات قلبي».

�إع ـ ــداد :التحريـ ــر
يف هذا الباب نعر�ض جلملة من املقوالت
للكثريين م�������ن امل�ست�شرق���ي���ن والعلماء
والفال�سفة حول الإ�سالم والقر�آن ونبيه
[ ،وهي �شهادة من�صفة منهم رغم �أننا
جند كثريين منهم غ���ي���ر م�سلمني� ..إال
�أنها �شهادة حق �آث�������روا على �أنف�سهم �إال
�أن يقولوها.
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يق���ول امل�ست�ش���رق بارتلم���ي هيلر :ملا
وع���د اهلل ر�س���وله باحلف���ظ بقول���ه:
واهلل يع�صمك من النا�س �صرف النبي
حرا�س���ه ،واملرء ال يكذب على نف�سه،
فل���و كان ه���ذا الق���ر�آن م�ص���در غري
ال�سماء لأبقى حممد على حرا�سته!.

ويقول جوته� :إن �أ�سلوب القر�آن حمكم
ت���ام مثري للده�ش���ة ..فالق���ر�آن كتاب
الكتب ،و�إين �أعتق���د هذا كما يعتقده
كل م�س���لم ،و�أن���ا كلم���ا ق���ر�أت القر�آن
�ش���عرت بروحي تهتز داخل ج�س���مي ،يق���ول امل�ست�ش���رق ف���ون هام���ر يف
ومل���ا بل���غ جوت���ه ال�س���بعني م���ن عمره مقدمة ترجمته للق���ر�آن :القر�آن لي�س
�أعل���ن على امللأ �أنه يعت���زم �أن يحتفل د�س���تور الإ�س�ل�ام فح�س���ب ،و�إمنا هو
يف خ�ش���وع بليلة القدر التي �أنزل فيها ذروة البيان العربي ،و�أ�س���لوب القر�آن
القر�آن على النبي حممد.
املده����ش ي�ش���هد على �أن الق���ر�آن هو
ويف يوم �أب�ص���ر جوته ري�ش���ة طاوو�س وحي م���ن اهلل ،و�أن حممدًا قد ن�ش���ر
ينب �ص���فحات القر�آن فهت���ف :مرح ًبا �سلطانه ب�إعجاز اخلطاب ،فالكلمة مل
ب���ك يف هذا املكان املقد�س� ،أغلى كنز يك���ن من املمكن �أن تكون ثمرة قريحة
يف الأر�ض.
ب�شرية.
ويق���ول« :الق���ر�آن لي�س كالم الب�ش���ر،
ويق���ول :القر�آن وحي من اهلل ،اليحده
ف����إذا �أنكرنا كونه من اهلل ،فمعناه �أننا
زمان ،ومت�ضمن للحقيقة املركزة.
اعتربنا حممدًا هو الإله!».
تق���ول امل�ست�ش���رقة الأملاني���ة �أنا ماريا ويقول الربوفي�سور يو�شيودي كوزان-
�ش���ميل ،يف مقدمتها لكتاب «الإ�سالم مدير مر�ص���د طوكيو -نقلاً عن كتاب
كبدي���ل» مل���راد هوفم���ان :الق���ر�آن هو «�إن���ه احل���ق»� :إن هذا القر�آن ي�ص���ف
كلم���ة اهلل ،موح���اة بل�س���ان عرب���ي الكون من �أعلى نقطة يف الوجود� ..إن
مب�ي�ن ،وترجمته لن تتجاوز امل�س���توى ال���ذي قال هذا القر�آن يرى كل �ش���يء
ال�س���طحي ،فم���ن ذا ال���ذي ي�س���تطيع يف الكون ،وكل �شيء مك�شوف �أمامه.
ت�صوير جمال كلمة اهلل ب�أي لغة؟!».
ويح���اول املفك���ر مار�س���يل ب���وازار �أن
ويقول الباحث الأمريكي مايكل هارت
ي�ص���ل �إىل �سر الت�أثري العجيب للقر�آن
يف كتاب���ه املع���روف «املائ���ة الأوائل»:
ال يوج���د يف تاري���خ الر�س���االت كتاب فيق���ول :الق���ر�آن يخاط���ب الإن�س���ان
بقي بحروفه كاملاً دون حتوير �س���وى بكليته ..من منظور ت�س���تطيع ن�س���بته
�إىل عل���م النف�س التطبيقي ..قلت� :إن
القر�آن.
وي�ض���يف :بني �أيدينا كت���اب فريد يف ال���ذي خلق النف�س الب�ش���رية واخلبري
�أ�ص���الته ويف �س�ل�امته ،مل ي�ش���ك يف مبنعطفاته���ا و�آفاقها هو ال���ذي �أنزل
�ص���حته ،كما �أنزل ،وه���ذا الكتاب هو القر�آن ليهديها ال�سبيل�} ،أال يعلم من
القر�آن.
خلق وهو اللطيف اخلبري{.

٭ ي���زداد �أجر امل���رء مع قدومه
مبك ًرا لل�ص�ل�اة ،ه���ذا ما نفهمه
م���ن قيم���ة ال�ص���ف االول ،و�إذا
ح�ض���ر �ش���خ�ص قبل غريه بربع
ال�س���اعة مثلاً  ،ثم ج���اء املت�أخر
وان�سل ب�سرعة بني النا�س و�سبق
ذلك املبكر �إىل ال�صف الأول لأن
الآخر كب�ي�ر ال�س���ن �أو �أنه لي�س
ب�س���رعة هذا املت�أخ���ر فال يعني
ذلك �أن ال�ص���ف الأول قد �ص���ار
من ن�ص���يب ه���ذا املت�أخر ،حتى
و�إن وق���ف «ق���دام» ،ارج���ع اىل
الرتتي���ب الذي ج���اء يف حديث
التبكري ل�ص�ل�اة اجلمعة ،والذي
ج���اء يف خامتته «...ف�إذا �ص���عد
الإمام اىل املنرب �أغلقت املالئكة
ال�سجالت».
٭ تتف���اوت م�س���احة امل�س���اجد،
فق���د يك���ون ال�ص���ف الأول يف
ريا ج ًّدا يعادل ع�شرة
م�سجد كب ً
�ص���فوف يف �آخ���ر �ص���غري ،فهل
«املبك���ر» يف امل�س���جد ال�ص���غري
مم���ن �ص���لى يف ال�ص���ف الثالث
�أقل �أج ًرا من «مت�أخر» �صلى يف
ال�ص���ف الأول يف م�سجد كبري؟
العربة يف التبكري.
٭ الدخول اىل امل�س���جد بهدوء
�س���نة نبوي���ة�« :إذا �أتيت���م �إىل
ال�صالة ف�أتوها وعليكم ال�سكينة
والوقار ،فما �أدركتم ف�صلوا وما
�س���بقكم ف�أمتوا» وهذا يقت�ض���ي
�سلو ًكا هاد ًئا.
٭ «حاذوا بني املناكب والأقدام»
ً
عر�ض���ا
تفه���م على �أن للج�س���م

يقا�س بعر�ض الكتفني -املنكبني-
ف�إذا وقف املرء لل�صالة بطريقة
خاطئ���ة ،ك�أن يجع���ل عر����ض
امل�س���افة ب�ي�ن قدمي���ه �أكرب من
عر����ض منكبيه حتى يكاد توازنه
�أن يخت���ل ،فهو مل يحقق «حاذوا
بني املناك���ب والأقدام» ،الوقوف
ال�س���ليم ه���و مبح���اذاة عر����ض
االثنني مع���ا «املناكب والأقدام»،
وم���ا يفعل���ه البع����ض م���ن زيادة
امل�سافة بني قدميه كي ي�صل �إىل
جاره يخرج عن الوقوف ال�سليم
ورمبا حمله �أمل الوقوف اخلط�أ،
علما ب�أن احلر�ص على ال�ص���ف
الأول من���دوب ،وخا�ص���ة ل�س���د
الثغرات وت�سوية ال�صفوف.
٭ تطبيق احلديث ال�شريف «...
وا�س���جد حت���ى تطمئن �س���اجدًا
وارك���ع حت���ى تطمئ���ن راك ًع���ا»
يتحقق �إذا رفع امل�صلي ر�أ�سه من
ال�س���جود وجل�س بني ال�سجدتني
بغ�ي�ر �أن ي�س���تعجل الع���ودة �إىل
ال�س���جود ،وليدع عظام ج�س���مه
ت�س���تقر حت���ى ي�أخ���ذ كل منه���ا
مكانه ،ث���م ي�س���تجمعها للحركة
الثاني���ة ،ومثل ذل���ك �إذا رفع من
الركوع � ً
أي�ض���ا يرتك لعظام بدنه
�أن ت�س���تقر يف و�ض���ع القيام قبل
�أن يه���م بالن���زول ،وهك���ذا يف
كل حرك���ة ،فذاك ه���و املقيا�س
امللمو����س لعبارة «حت���ى تطمئن
جال�سا».
ً
٭ الو�ص���ف الق���ر�آين الك���رمي
}والذي���ن ه���م عل���ى �ص�ل�اتهم
دائمون{ يختل���ف عن }والذين

ه���م على �ص�ل�اتهم يحافظون{
يف �س���ورة املعارج ،فالثاين يعني
املحافظة على �أدائها يف �أوقاتها،
�أما الأول فيتعل���ق بالإقبال على
اهلل ع���ز وج���ل �أثن���اء ال�ص�ل�اة،
فهم يف �ص�ل�اتهم م�ستغرقون ،ال
ت�ش���رد �أذهانهم يف كل مكان فال
يح�ضر من امل�ص���لي �إال ج�سمه،
وله�ؤالء كانت اجلائ���زة }�أ�ؤلئك
يف جن���ات مكرم���ون{ ،هذا يف
الآخ���رة ،و�أم���ا يف الدني���ا فهي
تعينه على النوائب }ا�س���تعينوا
بال�ص�ب�ر وال�ص�ل�اة{ فتبدده���ا
وترفع امل�ؤمن من حال ال�ض���عف
�إىل الق���وة واملنع���ة ،بح���ول اهلل في�صل الزامل
وقوته� ،سبحانه وتعاىل.
رئي�س جمل�س �إدارة جلنة التعريف

كلم���ة �أخرية :يف ع���دد قليل من
امل�س���اجد تع���اون �أهل امل�س���جد
على �إقامة م�شروع خريي يف كل
رم�ض���ان يف مكان م���ا يف العامل
الإ�س�ل�امي ،م���ا �أدى �إىل حتويل
العالقة ب�ي�ن رواد امل�س���جد من
روتيني���ة ،بالكاد يعرف بع�ض���هم
ً
بع�ض���ا �إال )بوحممد ،بو�ص���الح(
�إىل عالق���ة عم���ل م�ش�ت�رك
للآخرة ،يتابعون تطوير امل�سجد
�أو بيت الأيتام �أو امل�شروع الوقفي
الذي يدر على م�صارف التعليم
والعالج يف البو�سنة �أو رواندا �أو
طاجيك�س���تان �أو اليم���ن ،ويكون
املتكف���ل بتنفي���ذ هذا امل�ش���روع
�أو ذاك م�س���� اً
ؤول ب�ش���كل مبا�شر
�أمامهم ،يزودهم باملعلومات من
ح�ي�ن لآخ���ر ،حت���ى ازداد العدد
واحلجم.

بالإ�سالم

مشاهد من
المساجد
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