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غنائم 
رمضان

هـــا قـــد دخلت الع�شـــر الأواخـــر من هذا 

ال�شـــهر الكرمي، َع�شر العتق من النار، كما 

ورد عـــن النبي ]، وقد ع�شـــنا يف رحاب 

الرحمـــات والـــربكات، ومررنـــا بن�شـــمات 

املغفرة، ف�شـــبحان املتف�شل بنعمه التي ل 

تعد ول حت�شى.

والبـــذل  اخلـــري  �شـــهر  رم�شـــان  و�شـــهر 

والعطـــاء، فـــكان النبـــي صل������ى الله عليه 

وس������لم اأجود النا�ص باخلري وكان اأجود ما 
يكون يف رم�شـــان حني يلقاه جربيل، وكان 

يلقـــاه يف كل ليلة من رم�شـــان فيُدار�شـــه 

القـــراآن، فر�شـــول اهلل اأجـــوُد باخلـــري من 

الريح املر�َشلة.

واجلميع ُمطالب بالتناف�ص يف اجلود بهذه 

الأيام املباركة، ففاعل اخلري يجود بجهده 

يف خدمـــة اإخوانه، واملح�شـــن يجود مباله 

من اأجـــل نفـــع الآخرين، وال�شـــهيد يجود 

بنف�شـــه يف �شبيل اهلل، والعامل يجود بوقته 

وعلمه يف �شبيل ن�شر العلم. 

اإن ال�شـــدقات ينميها اهلل �شبحانه وتعاىل 

لعباده حتى تت�شـــاعف اأ�شـــعاًفا كثرية، فـ 

“اللقمة يربيها اهلل تعاىل بيده حتى ت�شري 
مثل جبل اأحد”، وكما قال ر�شول اهلل صلى 

الله عليه وس������لم كل امرئ يف ظل �شدقته 
حتى يُق�شى بني النا�ص”. قال يزيد: فكان 

اأبـــو مرثد ل يخطئه يوم اإل وت�شـــدق فيه 

ب�شيء ولو كعكة اأو ب�شلة.

ونبينـــا ] الـــذي غفـــر اهلل له مـــا تقدم 

مـــن ذنبه وما تاأخر كان يجتهد يف الع�شـــر 

الأواخـــر مـــا ل يجتهـــد يف غريهـــا، مـــن 

طاعات وعبادات وحر�ص على الإح�شـــان، 

فلنُقبـــل على اهلل يف اأواخر رم�شـــان، واإن 

ـــر فيما م�شى فليجتهد  كان اأحدنا قد ق�شَّ

قدر ا�شتطاعته الآن.

اإذا كنـــا نعي�ص يف اأيام العتق من النار، فال 

بد من احلر�ص على الفوز بالعتق من النار 

يف هذه الأيام، فاإن هلل عتقاء من النار كل 

ليلة، فهل نكون منهم؟ فمن ُحرم العتق من 

النار فاإنه حمروم ول يلومنَّ اإل نف�شه.

ولنتذكـــر فقـــراء الأمة وم�شـــاكينها يف �شـــهر 

الإنفاق والبذل والإ�شفاق، اأعينوهم واأغنوهم، 

واأغيثـــوا اجلائـــع وامل�شـــطر واأنفقـــوا، لقـــول 

امل�شـــطفى ]: “يـــا ابـــن اآدم: اإنـــك اإن تبذل 

الف�شـــل خري لك، واإن مت�شـــكه �شـــر لك، ول 

تاُلم على كفاف، وابداأ مبن تعول، واليد العليا 

خري من اليد ال�شفلى”. 

اأيام معـــدودات تتجلى فيها معاين عديدة 

ومفاهيـــم كثرية، كـــم فيها مـــن الرحمات 

الآلهية والنفحات الربانية... فلُنِ اهلل من 

اأنف�شنا خريا. 
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رئي�س �لتحـــريـر 

حممـد �إ�صماعيل �لأن�صاري



ا�شـــتقبلت دار عبداخلالـــق النوري للتعريف 

بالإ�شـــالم �شـــيف الكويت ال�شـــيخ نيكول�ص 

عبـــداهلل بالن�شـــو رئي�ـــص جمل�ص ال�شـــورى 

مل�شلمي �شوي�شرا واأكرب حما�شر يف �شوي�شرا 

اأ�شـــلم علـــى يـــده كثري مـــن غري امل�شـــلمني، 

و�شاحب فكرة حملة القراآن الكرمي املرتجم 

يف �شوي�شـــرا بدعم من م�شلمي اأملانيا، وكان 

يف ا�شـــتقباله مديـــر دار النـــوري للتعريـــف 

بالإ�شـــالم باجلهراء �شامل احل�شيني، ودعاة 

وموظفو الدار.

وتاأتـــي زيـــارة نيكول�ص اإىل الـــدار يف اإطار 

توثيق العالقـــات وتبادل اخلربات بني الدار 

وجمل�ص ال�شورى مل�شلمي �شوي�شرا يف جمال 

التعريف بالإ�شالم، ودعوة غري امل�شلمني اإىل 

الإ�شـــالم، وتعد زيارة نيكول�ص الثانية لدار 

النوري للتعريف بالإ�شالم.

يذكـــر اأن نيكول�ص هو اأول من دعا لن�شـــب 

اخليـــام الدعويـــة يف كل �شوي�شـــرا لك�شـــف 

حقيقـــة الإ�شـــالم دين ال�شـــالم، وت�شـــحيح 

املفاهيم الغربية عن الإ�شالم. 

حتقيق ال�شراكة املوؤ�ش�شية بني 

جلنة التعريف بالإ�شالم ومربة 

يفر�شـــها  �شـــرورة  الر�شـــايدة 

العمـــل الدعوي امل�شـــرتك بني 

املوؤ�ش�شـــتني، فهمـــا يعمالن يف 

جمـــال خـــريي بحاجـــة كبرية 

التعـــاون لتحقيـــق ون�شـــر  اإىل 

الأعمـــال اخلرييـــة بـــني اأفراد 

املجتمـــع، والتعريف بالإ�شـــالم 

لغري امل�شـــلمني، ون�شر الثقافة 

الإ�شـــالمية والعـــادات العربية 

والإ�شالمية بني اجلاليات على 

اأر�ص الكويــــت.

عـــام  م�شـــرف  بذلـــك  �شـــرح 

والعمريـــة  اإ�شـــبيلية  مكتبـــي 

بلجنة التعريف بالإ�شـــالم فهد 

ال�شمري، وقال: لقد قام املكتبان 

دعويـــة  حقيبـــة   600 بتوزيـــع 

بالتعـــاون مـــع مربة الر�شـــايدة 

املناطـــق  مبختلـــف  اخلرييـــة 

باإ�شـــبيلية وما حولها، خا�شـــة 

خيطان، حيـــث �شـــمل التوزيع 

اأماكـــن العمالـــة يف ال�شـــركات 

وامل�شتو�شـــفات،  واملوؤ�ش�شـــات 

وتن�شيط خدمة توزيع احلقائب 

عبـــر تو�شيلها للمنازل.

واأ�شـــار اإىل اأن التوزيـــع ياأتـــي 

متزامنا مـــع احلملـــة الدعوية 

التي �شتطلقها اللجنة يف العام 

احلـــايل لدعوة غري امل�شـــلمني 

اإىل الإ�شالم، وتعريفهم بر�شالته 

ال�شمحة مبختلف اللغات.

واأثنى ال�شمري على عمل مربة 

الر�شـــايدة التـــي تقـــدم الدعم 

افتتاحهمـــا،  منـــذ  للمكتبـــني 

م�شـــريا اإىل اأن هـــذه مل تكـــن 

للمـــربة،  الأوىل  امل�شـــاهمة 

حيث �شـــبقها كثري من الأعمال 

امل�شـــرتكة بني املكتبني واملربة، 

خا�شـــة امللتقـــى الدعوي الأول 

للجنـــة التعريف بالإ�شـــالم يف 

منطقة اإ�شبيلية. 

شراكة دعوية بين مكتبي إشبيلية والعمرية 
ومبرة الرشايدة الخيرية

دار عبدالخالــــق 
النــوري للتعريف 
باإلسالم استقبلت 
نيكــوالس عبداهلل 

بالنشو

فهد �ل�صمري

م�شرف مكتبي اإ�شبيلية والعمرية

)126( ــ اأغ�شط�ص 2013 ــ رم�شان 81434

�لتعريف بالإ�صالم



اأ�شاد وكيل وزارة الإعالم �شالح املباركي بالدور الريادي جلمعية النجاة اخلريية 

الذي حققته يف خمتلف جمالت العمل اخلريي والتطوعي، الأمر الذي و�شعها 

يف م�شـــاف املوؤ�ش�شـــات اخلريية الأوىل التي يثق بها اأهـــل اخلري داخل الكويت 

وخارجها.

جـــاء ذلك خالل تكـــرمي وزارة الإعالم ممثلة يف الإذاعـــة الكويتية لوفد جمعية 

النجاة اخلريية الذي �شـــم كال من مديرها العام حممد اإ�شـــماعيل الأن�شـــاري، 

ونائب املدير جمال نا�شر ال�شطي، وامل�شت�شار الإعالمي باجلمعية اأن�ص اخلليفة، 

وبح�شـــور كل من وكيل وزارة الإعالم �شـــالح املباركي والوكيل امل�شـــاعد ل�شوؤون 

الذاعة يو�شف م�شـــطفى ومدير اإذاعة القراآن الكرمي يو�شف ال�شريع، ومراقب 

الربامـــج الدينيـــة بالإذاعة �شـــمري الغريـــب وعدد من مقدمي ومعـــدي الربامج 

الإذاعية املتميزة بالإذاعة الكويتية خا�شة اإذاعة القراآن الكرمي.

واأ�شـــاف املباركي: اإننا على اأمت ال�شتعداد لت�شخري الو�شائل الإعالمية املختلفة 

الإذاعية والتلفزيونية يف خدمة اأعمال وم�شاريع جمعية النجاة اخلريية نظراً ملا 

حتظى به من �شـــمعة طيبة واأداء متميز يف جمال العمل اخلريي داخل الكويت 

وخارجها.  كما حث اجلمعية على التنوع يف النتاجات الإعالمية والربامج التي 

تخدم املجتمع يف اطار دورها يف العمل اخلريي الكويتي بكل جمالته.

من ناحيته، فقد اأ�شـــاد الأن�شـــاري بدور الإذاعة املتميز يف جناح العمل اخلريي 

الكويتي وظهوره يف جميع املحافل الدولية بال�شـــورة امل�شـــرفة، ل�شـــيما برنامج 

“م�شـــرية اخلري” بـــاإدارة املخرج الكبري �شـــالح الرجيب الذي يوا�شـــل جناحاته 
الدائمة يف دعم اللجان واملوؤ�ش�شات اخلريية يف الكويت. 

طرحت جلنـــة الدعوة الإلكرتونية التابعة 

جلمعيـــة النجـــاة اخلرييـــة فكـــرة جديدة 

للموؤ�ش�شـــات واجلهـــات الدعويـــة حـــول 

العامل تتمثل يف ا�شـــتثمار النت�شار الكبري 

لالأجهـــزة الذكيـــة حـــول العامل مـــن اأجل 

اإي�شال ر�شـــالة الإ�شـــالم بطريقة مبتكرة 

وذكية يف الوقت نف�شه.

 وتقوم الفكرة على حتويل الكتاب املطبوع 

يـــوزع  اأن  business card ميكـــن  اإىل 

على غري امل�شـــلمني حول العامل، خا�شـــة 

 QR يف الـــدول الغربيـــة ومـــن خـــالل الـ

Code يطبـــع business card، حيـــث 
يو�شـــع على الواجهة الأوىل غالف الكتب 

الدعويـــة يف حـــني يو�شـــع علـــى الواجهة 

. QR Code الثانية

وتتميـــز تقنية الـ QR Code مب�شـــاعدة 

م�شـــتخدمي الأجهزة الذكيـــة على قراءة 

الكـــود املطبـــوع والذي يقوم فـــورا بتنزيل 

الكتاب الدعوي على اجلهاز بكل �شهولة. 

ملعرفة املزيد ميكنكم م�شاهدة هذا ال�شرح 

على موقـــع يوتيوب علـــى الرابط التايل: 

 http://bit.ly/1cCy4Wk

»وزارة اإلعالم« كرمت 
جمعية النجاة الخيرية

لجنة الدعوة 
اإللكترونية تبتكر 

أسلوبا جديدا 
للتعريف باإلسالم  

)QR Code(

9 )126( ــ اأغ�شط�ص 2013 ــ رم�شان 1434



قام وفد من دار النوري للتعريف بالإ�شـــالم 

باجلهـــراء ممثـــاًل يف مديرهـــا العام �شـــامل 

احل�شـــيني، ورئي�ـــص ق�شـــم الدعـــوة ح�شـــن 

النبهـــان، واملن�شـــق الدعـــوي اأحمـــد بنـــدر 

بزيـــارة جلمعية �شـــعد العبـــداهلل، وكان يف 

ا�شـــتقبالهم رئي�ـــص جمل�ـــص اإدارة اجلمعية 

د.مطر املطريي، وذلك لبحث �شـــبل التعاون 

بني اللجنـــة واجلمعية، واإمكانية م�شـــاهمة 

اجلمعيـــة يف الأعمال التـــي تقوم بها اللجنة 

وطرق الدعم.

واأكد احل�شـــيني خالل زيارته حر�ص اللجنة 

على التعريف بالإ�شالم لغري امل�شلمني ون�شر 

الثقافة الإ�شالمية بني اجلاليات على اأر�ص 

الكويـــت، وغر�ـــص املفاهيم الإن�شـــانية التي 

حتـــث على عمل اخلري من خالل التوا�شـــل 

مـــع ال�شـــركات الداعمـــة للعمـــل اخلـــريي، 

م�شيًدا بال�شتقبال الطيب من قبل اجلمعية 

وجمل�ص اإدارتها وجهودها يف دعم الأن�شطة 

اخلريية.

مـــن جانبه اأبـــدى د.مطر املطريي �شـــعادته 

بزيارة الوفد وا�شتعداد اجلمعية للم�شاهمة 

يف العمـــل اخلريي الـــذي تقوم بـــه اللجنة، 

موؤكـــًدا اأن اللجنـــة مثال يحتـــذى يف العمل 

الدعـــوي لي�ـــص داخـــل الكويـــت فقـــط بـــل 

وخارجها. 

نظمت الإدارة الن�شائية بدار النوري للتعريف بالإ�شالم باجلهراء 

يوًمـــا ترفيهيًّا للجالية الفلبينية مبنا�شـــبة العيد الوطني للفلبني 

بعنـــوان »حب الوطن«، ح�شـــرته 12 مهتدية، وا�شـــتمل الربنامج 

علـــى عديد من الفقـــرات الرتفيهية والتثقيفية، بالإ�شـــافة اإىل 

حما�شرة للداعية الفلبينية روحاميده عبا�ص مريو.

وقالت مديرة الإدارة الن�شـــائية بدار النوري �شـــعاع ال�شـــمري: اإن 

الربنامج ت�شـــمن حما�شرة تثقيفية للمهتديات اجلدد حتت عنوان 

»حـــب الوطـــن«، حيث قامت الداعيـــة الفلبينية روحاميـــده باإلقاء 

حما�شـــرة اأو�شـــحت فيها للمهتديات اأهمية هذا اليوم وما ي�شمله 

من ولء للوطن، وكيف اأن الإ�شـــالم يح�ص ويحث على هذا احلب، 

مذكـــرة بحديـــث الر�شـــول ] عندما قال اأثنـــاء خروجه من مكة: 

»اإين لأخرج منك واإين لأعلم اأنك اأحب بالد اهلل اإيّل، واأكرمه على 

اهلل، ولول اأن اأهلك اأخرجوين منك ما خرجت...«.

واأ�شـــافت اأن الربنامـــج ا�شـــتمل اأي�ًشـــا على م�شـــابقات ثقافية 

وترفيهيـــة حـــول دولـــة الفلبـــني، حيـــث مت توزيع هدايـــا رمزية 

ت�شـــجيعية علـــى امل�شـــاركات الالتي عـــربن عن �شـــعادتهن بهذه 

الدعوة الكرمية. 

»التعريف باإلسالم« 
في ضيافة »جمعية سعد العبداهلل«

»حب الوطن«.. يوم ترفيهي للجالية الفلبينية 
بمناسبة عيدها الوطني
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�شـــاركت الإدارة الن�شـــائية للجنة التعريف بالإ�شـــالم بال�شـــاملية 

الديوانيـــة الثقافيـــة الكورية-الكويتية يف يـــوم “القري�ص” الذي 

اأقامته ال�شـــفارة الكورية بح�شور ال�شفري الكوري كيم كونغ �شيك 

وجمموعة من اجلالية الكورية، ومب�شاركة جمموعة من املهتمني 

مـــن املواطنني الكويتيـــني بالثقافة واللغة الكوريـــة حيث اأقيمت 

ور�شـــة عمل حـــول التقاليـــد والعـــادات الرم�شـــانية يف الكويت 

وُقدمت حما�شرة م�شورة عن رم�شان يف الكويت.

وبهـــذه املنا�شـــبة قالـــت مديرة الإدارة الن�شـــائية بال�شـــاملية ليلى 

ال�شـــقر اإن م�شـــاركة الإدارة تاأتي يف اإطار التفاعل مع اجلاليات 

والثقافـــات املوجـــودة علـــى اأر�ـــص الكويـــت للتعريـــف بالعادات 

والتقاليد الكويتية، وكذلك التعريف بهذه املنا�شبات التي تقرتن، 

يف اأ�شلها، بال�شهر الكرمي �شهر رم�شان املبارك، وبالتايل فهناك 

جانب تقوم به الإدارة من خالل هذا الن�شـــاط وهو تعريف غري 

امل�شـــلمني بالإ�شـــالم من خالل الكتيبات والن�شـــرات وامل�شاحف 

باللغة الكورية.

واأثنت ال�شقر على امل�شوؤولني بال�شفارة الكورية وترحيبهم باحل�شور، 

وتفاعلهم مع هذا اليوم الذي �شـــهد اإقبـــالً كثيفا من ابناء اجلالية 

الكوريـــة، وكذلـــك تفاعل املواطنـــني الذين يقع علـــى عاتقهم عبء 

ثقايف وهو تعريف الكوريني بالإ�شالم و�شورته ال�شمحة.

يذكـــر اأنه اأقيـــم، على هام�ـــص الحتفالية، معر�ص ر�شـــم احلنة 

وعمل التمرية بالطريقة الكويتية  و�شــــــارك فيه احل�شــــــور من 

اجلاليـــة الكـــــورية، كما مت توزيع القرقيعــــــان ويف نهاية اليـــــوم 

اقيـــــم حفل ع�شـــاء قدمــت فيه املاأكــــــــولت الكويتية التي نالت 

اإعجاب اأبناء الكوريني. 

�شـــاركت الإدارة الن�شـــائية بال�شـــاملية يف 

الندوة ال�شاد�شة التي اأقامها املركز الكويتي 

الفلبينـــي الثقـــايف حتـــت عنـــوان »كيفية 

ا�شتقبال رم�شان وف�شائل ال�شيام«، وذلك 

مبجمع الوطية مبطعم اآ�شـــيا، وح�شـــرها 

قن�شـــل دولة الفلبـــني يف الكويت، واملدير 

التنفيـــذي للمركـــز الكويتـــي- الفلبينـــي 

خالد ال�شـــبع وعدد كبري من اأبناء اجلالية 

الفلبينية.

وقالت مديرة الإدارة الن�شـــائية بال�شـــاملية 

ليلـــى ال�شـــقر: اإن الإدارة اعتادت �شـــنويا 

امل�شـــاركة يف الندوة التـــي يقيمها املركز، 

نظـــًرا لوجود اأعـــداد كبرية من �شـــيدات 

اجلاليـــة الفلبينيـــة يف منطقة ال�شـــاملية، 

وتقـــوم الإدارة بدعوة هوؤلء اإىل ح�شـــور 

النـــدوة مـــن خـــالل املركـــز، حيـــث تعترب 

الندوة احتفالية ثقافية للتعريف بالإ�شالم، 

والعـــادات والتقاليد التـــي يتميز بها هذا 

ال�شهر الف�شـــيل الذي يعترب من ال�شمات 

املميزة للدين الإ�شالمي. 

واأ�شـــارت ال�شقر اإىل اأنه األقيت حما�شرة 

حـــول �شـــهر رم�شـــان وكيفيـــة ا�شـــتقباله 

للداعية الفلبيني ال�شيخ عبدالغني.. وهو 

اأحـــد الدعاة الفلبينيـــني املعروفني، حيث 

بني خاللها ف�شـــائل �شـــهر رم�شـــان، فهو 

ال�شـــهر الذي فر�ص اهلل عز وجل �شيامه 

على املوؤمنني وف�شـــله على باقي الأ�شهر، 

م�شـــرًيا اإىل اأنـــه �شـــهر املغفـــرة والرحمة 

والعمل ال�شالح والتكافل الإن�شاين والعتق 

مـــن النار وعمل اخلريات وال�شـــرب، ففيه 

ميتنـــع ال�شـــائم عـــن الطعـــام وال�شـــراب 

وال�شـــهوات، واختتمـــت ال�شـــقر بتوجيـــه 

ال�شـــكر للقائمني على الندوة التي �شهدت 

تفاعـــال كبريا من اأبنـــاء اجلالية الفلبينية 

امل�شلمني وغري امل�شلمني. 

اإلدارة النسائية بالسالمية شاركت في يوم”القريش” 
بالسفارة الكورية

�لندوة �لرم�صانية �ل�صاد�صة للجالية �لفلبينية مبجمع �لوطية

»استقبال رمضان وفضائل الصيام«
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العامـــة  العالقـــات  م�شـــوؤولة  �شـــرحت 

التعريـــف  بلجنـــة  التطوعـــي  بالفريـــق 

بالإ�شـــالم اأنـــوار الزنكـــي بـــاأن الفريـــق 

قام خـــالل الفـــرتة املا�شـــية بعديد من 

الإجنـــازات يف جمال العمـــل التطوعي، 

حيـــث مت اإنتـــاج وت�شـــوير فيديـــو كليب 

اأن�شـــودة احلملة الدعوية ال�شنوية للجنة 

التعريف بالإ�شـــالم »خلك فعال.. بطيب 

الأفعال«، كما قام الفريق بزيارة ميدانية 

لعديد من حمطات تعبئة الوقود )جنوب 

ال�شـــرة، العديليـــة، قرطبـــة، الفيحـــاء، 

ال�شـــعب، كيفان( ودعوة العاملني بها من 

غري امل�شـــلمني اإىل الإ�شـــالم وتزويدهم 

بالكتب والن�شرات الدعوية.

وقالت الزنكي: الدعوة امليدانية ا�شتمرار 

خلطـــة الفريق التطوعـــي لتحقيق اأعلى 

الإجنازات الدعوية خالل العام احلايل، 

حيـــث اأقيمـــت فعاليـــات تتميـــز بالقوة 

وتفاعل اجلمهور معهـــا، ومنها ماراثون 

عيد التحريـــر، وتوزيع امل�شـــاحف على 

الفنـــادق وتفعيـــل الدعـــوة امليدانيـــة يف 

عديد من اجلهات، م�شـــرية اإىل اأن تلك 

الفعاليات �شـــهدت اإقبـــال من املواطنني 

واملقيمني.

ودعت الزنكـــي اجلميع اإىل التفاعل مع 

احلملـــة من خـــالل اخل�شـــال احلميدة 

التي حثنا عليها الإ�شالم، فهي من اأ�شرع 

الو�شـــائل لدعوة غري امل�شلمني، واملظهر 

اخلارجـــي الـــذي يعـــرب عـــن �شخ�شـــية 

الإن�شان امل�شـــلم، خا�شة ونحن يف �شهر 

والتعاطـــف  الرحمـــة  �شـــهر  رم�شـــان، 

والتكافل. 

ل الدعوة  الفريق التطوعي للتعريف باإلسالم يفعِّ
الميدانية بمحطات التعبئة

اإميانا من جلنة �شـــلوى للزكاة وال�شدقات 

التابعـــة جلمعية النجـــاة اخلريية بدورها 

يف تقدمي الدعم لذوي الحتياجات داخل 

الكويـــت وخارجهـــا وحر�ًشـــا منهـــا على 

تنفيـــذ امل�شـــاريع املو�شـــمية، وجريـــا على 

عادتهـــا وبكل حما�ص يف تقـــدمي الأعمال 

اخلرييـــة التي تتوافق مـــع الطابع الكرمي 

ل�شـــهر رم�شـــان الف�شـــيل، فقـــد اأقامـــت 

اللجنـــة م�شـــروع اإفطـــار ال�شـــائم داخـــل 

الكويـــت وخارجها باأكـــر من  250 وجبة 

يوميا طوال ال�شهر الكرمي.

واأكـــد مديـــر عـــام جلنـــة �شـــلوى للـــزكاة 

وال�شـــدقات حممـــد اخلالـــدي اأن اللجنة 

اأقامـــت م�شـــروعها يف عدد من م�شـــاجد 

منطقـــة �شـــلوى، بالإ�شـــافة اإىل قيامهـــا 

بال�شراكة مع اللجان والهيئات يف خمتلف 

مناطق الكويت.

واأ�شـــار اإىل اأن اللجنة تنظم هذا امل�شروع 

خارج الكويت من خالل تقدمي اأكر من 12 

األـــف وجبة اإفطار موزعة على العديد من 

الـــدول التي يوجد بها اإخواننا ال�شـــوريون 

)يف الأردن ولبنان وم�شـــر(، وذلك حر�شا 

منهـــا علـــى تخفيـــف الآلم واملعانـــاة عن 

ال�شعب ال�شـــوري ال�شقيق. هذا بالإ�شافة 

اإىل الـــدول التـــي اعتـــادت اللجنـــة علـــى 

تنفيذ م�شـــروع اإفطار ال�شـــائم بها �شنويا 

مثل األبانيا وبنغالدي�ص وباك�شـــتان وم�شر 

واليمـــن وت�شـــاد ولبنان، وتقـــدم اخلالدي 

بال�شـــكر لأهل الكويت اأ�شـــحاب الأيادي 

البي�شـــاء ودعمهم ال�شخي لأعمال اللجنة 

وم�شاريعها اخلريية التي تقوم بها ل�شالح 

امل�شلمني داخل الكويت وخارجها.

يذكـــر اأن اللجنـــة تقـــوم بتوثيـــق العمال 

اخلرييـــة التي تقـــوم بتنفيذهـــا بالفيديو 

وال�شـــور ثم تقوم باإر�شالها اإىل املتربعني 

مع كتب ال�شكر بعد نهاية ال�شهر الف�شيل.

“سلوى للزكاة والصدقات” 
تنفذ مشروع إفطار الصائم في العديد من الدول

حممد �خلالدي 

مدير عام جلنة �شلوى للزكاة
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حتـــت �شـــعار »رم�شـــان حمـــراب قلبـــي« 

اأقيم مهرجان »درة ال�شـــهور« التا�شع لعام 

2013 يف مبنى الهيئة اخلريية الإ�شالمية 
العاملية بجنوب ال�شرة وبرعاية كرمية من 

ال�شـــيخ خالد املذكور، وبح�شور مميز من 

رجال ون�شـــاء العمل اخلريي ممن ميثلون 

خمتلف اجلهات اخلريية، وعلى راأ�شـــهم 

جلنة التعريف بالإ�شـــالم، ممثلة بالإدارة 

الن�شـــائية يف ال�شـــاملية وبالتعاون مع فرع 

الرو�شـــة الن�شائي، وا�شـــتمرت الفعاليات 

ملدة ثالثة اأيام.

وقالت مديرة الإدارة الن�شـــائية بال�شاملية 

ليلى ال�شـــقر بهذه املنا�شبة:  اإن م�شاركة 

الإدارة الن�شـــائية تاأتي يف اإطار ال�شـــراكة 

املوؤ�ش�شـــية بني الهيئات الدعوية املختلفة 

يف  املتمثلـــة  اللجنـــة  اأهـــداف  لتحقيـــق 

امل�شـــلمني،  لغـــري  بالإ�شـــالم  التعريـــف 

والتقريب بني الثقافة الإ�شالمية وغريها 

من الثقافات الأخرى.

علـــى  احتـــوى  املهرجـــان  اأن  واأ�شـــافت 

فعاليات رم�شـــانية على مدار ثالثة اأيام، 

واحتـــوى علـــى عديـــد مـــن املحا�شـــرات 

الدعوية والأن�شـــطة الثقافية التي اأقيمت 

حتـــت رعايـــة وزارة الأوقـــاف وال�شـــوؤون 

الإ�شـــالمية وجلنة الرحمة العاملية وبع�ص 

املتطوعـــات، حيـــث ُقـــدم عر�ـــص لبع�ص 

املنتجـــات من املاأكـــولت والألب�شـــة التي 

ذهب ريعها لالأيتام والفقراء يف فل�شـــطني 

و�شـــوريا، وكذلك كانت هناك م�شاركة من 

جلنة التعريف بالإ�شـــالم- فرع ال�شاملية، 

حيث لقت ا�شتح�شاًنا من قبل اجلاليات، 

وقدمت لهم اللجنة الكتب وال�شـــيديهات، 

كل ح�شب لغته.

واختتمت بتقدمي ال�شكر للح�شور، ولإدارة 

املهرجـــان املتمثلـــة يف الهيئـــة اخلرييـــة 

الإ�شالمية العاملية، ومت يف نهاية املهرجان 

ال�شحب على امل�شـــابقات الدينية وتكرمي 

املحا�شرين يف املهرجان. 

�شـــرحت مديرة الإدارة الن�شائية بدار 

�شـــعاع  بالإ�شـــالم  للتعريـــف  النـــوري 

ال�شـــمري بـــاأن الإدارة اأقامـــت عديدا 

مـــن الأن�شـــطة منها عمل �شل�شـــلة من 

املحا�شـــرات لغري امل�شـــلمني لدعوتهم 

للجاليـــات  وحما�شـــرات  لالإ�شـــالم، 

امل�شـــلمة لتثقيفهم وتوعيتهـــم باأهمية 

هـــذه اليـــام املباركـــة، بالإ�شـــافة اإىل 

الأن�شطة اخلارجية، حيث تقوم داعيات 

الدار بزيـــارة اأماكن جتمـــع اجلاليات 

للدعوة لالإ�شـــالم وم�شاركة العديد من 

امل�شاجد التي تقيم خميمات رم�شانية 

بفعاليات لدعوة غري امل�شلمات.

واأ�شـــافت اأن الإدارة فعلـــت م�شـــروع 

اإفطـــار ال�شـــائم منذ اليـــوم الأول من 

�شهر رم�شان، حيث اأقامت ولئم افطار 

ال�شـــائم داخـــل الفـــرع، وهي لهـــا اأثر 

طيب وكبري يف نفو�ص احلا�شـــرات من 

املهتديات اجلدد واجلاليات امل�شـــلمة، 

كما تتم دعوة غري امل�شلمات على هذه 

الولئم من باب تاأليف القلوب.

واأ�شـــارت ال�شمري اإىل اأن الدار قامت 

اأي�شـــا بتفعيـــل م�شـــروع توزيـــع املواد 

التموينية، حيث قامت بتوزيع الوجبات 

التموينيـــة علـــى اجلاليـــات امل�شـــلمة 

واملهتديات، واختتمت بتوجيه ال�شـــكر 

لـــكل من �شـــاهم ودعـــم عمـــل الإدارة 

الن�شـــائية لـــدار للتعريـــف بالإ�شـــالم 

وتفاعلهـــم مع احلملـــة الدعوية »خلك 

فعال.. بطيب الأفعال«. 

»نسائية السالمية« شاركت »درة 
الشهور« التاسع بالهيئة الخيرية 

اإلسالمية العالمية

أنشطة رمضانية 
لنسائية دار 

النوري للتعريف 
باإلسالم
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�لتعريف بالإ�صالم



اأقامت الإدارة الن�شائية بلجنة التعريف بالإ�شالم- فرع الرو�شة- 

ق�شم التوعية برناجًما دعويًّا يف امل�شجد الكبري ح�شرته اأكر من 

80 �شـــيدة من اجلاليات امل�شـــلمة واملثقفات واملمر�شات، وكانت 
من بني احلا�شـــرات 15 �شـــيدة غري م�شـــلمة، وا�شتمل الربنامج 

على حما�شـــرة بعنوان »ح�شـــن اخللـــق للحياة ال�شـــعيدة« باللغة 

الإجنليزية للداعية عذاري العبديل، واأخرى بعنوان »كيف تتعامل 

مـــع املر�ص« باللغة الإجنليزية األقتها ال�شـــيدة اأمينة التميمي من 

اإدارة امل�شجد الكبري.

وقالت م�شـــوؤول ق�شـــم العالقات العامة والإعالم باإدارة ال�شوؤون 

الن�شـــائية عذوب اإبراهيم العو�شـــي بهذه املنا�شـــبة: اإن الربنامج 

يهـــدف اإىل تعليـــم املهتديات اجلدد واجلاليات امل�شـــلمة الآداب 

الإ�شالمية واتباع �شنة النبي ] وبث روح الأخوة والألفة بينهن، 

وت�شـــجيعهن على ال�شـــتمرار يف طلب العلم ال�شـــرعي، واإدخال 

ال�شـــرور على نفو�شهن  باعتباره ن�شـــاًطا ترفيهيًّا اإىل جانب اأنه 

ن�شاط دعوي.

واأ�شـــافت: لقد متت دعوة غري امل�شلمات، خا�شة املثقفات منهن 

اإىل ح�شـــور الن�شـــاط للتعرف على الإ�شـــالم ومبادئه وتعاليمه، 

والتعرف علـــى العادات والتقاليد العربية والإ�شـــالمية، وربطها 

مبو�شوع املحا�شرة باعتبار الأخالق من اأهم اجلوانب التعريفية 

يف الإ�شالم.

واأكـــدت العو�شـــي اأهمية اختيـــار املكان لإلقاء املحا�شـــرة، وهو 

امل�شـــجد الكبـــري، باعتبـــاره رمًزا لالإ�شـــالم، وحتـــى تلم�ص غري 

امل�شـــلمات منهن �شـــماحة الدين الإ�شالمي، وي�شـــاهدن باأعينهن 

جوانب من العبادة بالن�شبة للم�شلم. 

�شرحت مديرة الإدارة الن�شائية بخيطان بالنيابة عذوب العو�شي 

باأن الإدارة كثفت ونوعت اأن�شـــطتها الرم�شـــانية لهذا العام، وفق 

اخلطة ال�شـــرتاتيجية التي مت اإعدادها ل�شـــهر رم�شان املبارك، 

حيث مت جتهيز الفرع باملواد والو�شائل الدعوية املختلفة لزدياد 

الإقبـــال على التعرف على الإ�شـــالم من خمتلف اجلن�شـــيات يف 

هذا ال�شهر الف�شيل، مما ينعك�ص على زيادة اإ�شهار الإ�شالم.

واأ�شـــارت العو�شي اإىل اأن الإدارة الن�شائية قامت بعمل �شل�شلة من 

الأن�شطة الرم�شانية الإميانية ما بني حما�شرات فقهية للمهتديات 

اجلـــدد، ودورات حتفيظ القراآن الكرمي، ودرو�ص اإميانية للجاليات 

امل�شـــلمة، بالإ�شافة اإىل تفعيل م�شروع اإفطار ال�شائم، والتو�شع يف 

الأن�شطة والربامج الدعوية املقامة من خالله.

واأ�شـــافت اأن الإدارة، منذ بداية �شـــهر رم�شـــان املبارك، قامت 

بتوزيع املواد التموينية على املهتديات واجلاليات، وهذا امل�شروع 

من امل�شـــاريع التي تقيمها اللجنة �شـــنويا خالل ال�شـــهر الف�شيل 

لتقـــدم �شـــورة من �شـــور الإ�شـــالم احل�شـــارية، وهـــي التكافل 

والرتاحـــم مـــن خالل تقـــدمي يد العـــون وامل�شـــاعدة للمحتاجني 

وكفهم عن ال�شوؤال.

ودعت العو�شي اجلميع اإىل التفاعل مع احلملة الدعوية ال�شنوية 

التي اأطلقتها جلنة التعريف بالإ�شالم حتت عنوان »خلك فعال.. 

بطيـــب الأفعـــال«، م�شـــرية اإىل اأن تلك احلملة حتـــث املواطنني 

واملقيمني على التفاعل مع اللجنة يف تقدمي عمل دعوي راٍق من 

خالل ال�شـــلوك العملي لكل م�شلم، �شواء يف تعامالته مع اإخوانه 

امل�شلمني اأو يف تعامالته مع غري امل�شلمني. 

»ح�صن �خللق للحياة �ل�صعيدة«

أكبر برنامج دعوي للجاليات في المسجد الكبير

»نسائية خيطان« تكّثف أنشطتها الرمضانية
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انطالًقا من قول الر�شـــول ] »اأحب اأن يرفع عملي واأنا �شائم« 

اأقامت ن�شائية دار النوري للتعريف بالإ�شالم باجلهراء حفل اإفطار 

�شـــائم جماعي للمهتديات من اجلاليتني الفلبينية وال�شـــيالنية، 

وح�شرته 30 مهتدية، بالإ�شافة اإىل داعيات الدار.

وقالت مديرة الدار �شعاع ال�شمري بهذه املنا�شبة: اإن الهدف من 

هذا الإفطار هو التعريف باآداب وف�شـــائل �شـــيام �شهر رم�شان 

املبارك، بالإ�شـــافة اإىل اأن هذا الفطار اأقيم مبنا�شـــبة �شل�شـــلة 

املحا�شـــرات التي �شـــهدتها الدار خالل �شهر �شعبان للمهتديات 

من اجلاليتني وكانت بعنوان »ف�شائل �شعبان«.

واأ�شـــافت: اإن هنـــاك عديًدا مـــن املهتديات يح�شـــرن لأول مرة 

�شـــيام �شهر رم�شان املبارك، ولذلك كان �شيام هذا اليوم در�ًشا 

عملًيّا لهن على ال�شيام، ومعاي�شة الأخوة الإميانية التي جمعتهن 

على مائدة واحدة بعد يوم كامل من ال�شيام.

واأ�شارت اإىل اأن الإفطار اجلماعي جاء بناء على رغبة املهتديات 

يف �شيام هذه اليام املباركة بعد اأن عرفن الأجر الكبري لل�شيام 

واإىل اأن حفـــل الإفطـــار تخللته حالة اإ�شـــهار اإ�شـــالم، مما اأدخل 

الفرح وال�شرور على قلوب احلا�شرات . 

اأقامت ن�شائية دار النوري للتعريف بالإ�شالم بالتعاون مع م�شجد واثلة 

بن الأ�شـــقع ملتقى »علمهم وخذ اأجرهم«، واحتوى على �شل�شـــلة من 

املحا�شرات الدعوية للجاليات الهندية والنيبالية وال�شريالنكية.

وقالت مديرة الدار �شعاع ال�شمري: اإن الدار اأقامت هذا امللتقى قبل 

�شـــهر رم�شان املبارك لي�شـــبق احلملة الدعوية التي تقيمها اللجنة 

�شـــنويا يف هـــذا ال�شـــهر للتعريف بالإ�شـــالم لغري امل�شـــلمني، وحث 

املواطنـــني واملقيمني علـــى التفاعل مع احلملة، خا�شـــة اأنها بعنوان 

»خلك فعال.. بطيب الأفعال«، م�شـــرية اإىل اأن اللجنة تهتم اهتماما 

كبـــريا برعاية املهتديات اجلدد من خالل تعليمهن العلم ال�شـــرعي، 

واإقامة الدورات ال�شرعية، وحتفيظهن القراآن الكرمي.

واأ�شارت اإىل اأن املحا�شرات ارتبطت بعنوان امللتقى، حيث مت الرتكيز 

على اأهمية طلب العلم واأنه اأ�شـــرف واأف�شـــل ما ي�شعى الإن�شان اإىل 

حت�شـــيله، بل ميـــز اهلل �شـــبحانـــــه وتعاىل اأهله بقولــــــه: {ُقْل َهْل 

يَ�ْشتَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن َل يَْعلَُموَن}، فال ي�شتوي من يعلم ومن 

ل يعلم، كما اأ�شـــارت الداعيات اإىل اأن اهلل اأمر نبيه ] اأن ي�شـــاأله 

مزيًدا من العلم فقال تعاىل: {َوُقل رَّبِّ ِزْديِن ِعلًْما}

واأ�شـــادت ال�شمري باحل�شور من ال�شـــيدات الالئي ح�شرن امللتقى 

وواظـــن على املحا�شـــرات وال�شـــتفادة من الداعيـــات املوجودات 

مبختلف اللغات، م�شـــرية اإىل اأن امللتقى اأ�شـــفر عن اإ�شـــهار اإ�شـــالم 

ثالث ن�شاء يف امل�شجد مما اأ�شاف اإىل جو امللتقى ال�شعادة والفرحة 

بدخولهن الإ�شالم. 

إفطار جماعي بنسائية دار النوري تخلله إشهار إسالم

يف ملتقى »علمهم وخذ �أجرهم«

إشهار إسالم 3 سيدات بمسجد واثلة بن األسقع بالجهراء

�لتعريف بالإ�صالم



“العمل الخيري” ورجاالته تحت سقف واحد في بيت الزكاة

�حلـــدث: ديوان اخلري احلادي ع�شـــر ببيت الزكاة لتبادل التربيكات 

مبنا�شبة �شهر رم�شان

�حل�صور: مدير عام بيت الـــزكاة عبدالقادر العجيل ورئي�ص اللجنة 

ال�شت�شـــارية العليا د. خالد املذكور ورئي�ص جمعية النجاة اخلريية 

احمد اجلا�شـــر واأمني عام امانة الوقاف د. عبداملح�شـــن اخلرايف 

وكثـــري من الهيئـــات واللجان العاملـــة يف العمل اخلـــريي، واملراكز 

والهيئات الإ�شالمية من خارج الكويت.

عريف �حلفل: حمود الإبراهيم

�لتكرمي:

تكرمي بيت الزكاة ممثال يف مديره العام عبد القادر العجيل
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فعاليات



مقـــــــولت:

�أحمد عبـــــــد �لعزيز �لفالح �لرئي�س �لفخري 

لديو�ن �خلري: امللتقى انطالقة لتوليف العمل 

يف املجال اخلريي ما بني نا�شـــئة اخلم�شـــني 

بخرباتهم وعطائهم ونا�شـــئة ال�شـــباب الذين 

لديهم قوة احلركة والنطالق.

عبد �لعزيز �لبزيغ: بيت الزكاة بيت اجلميع 

واأحـــدى مظالت العمل اخلـــريي يف الكويت 

خا�شـــة واأننـــا تعلمنا مـــن رجـــالت الكويت 

الأوائل يف العمل اخلريي.

عبـــــــد�هلل �لعثمان: فكرة ديـــوان اخلري فكرة 

رائدة �شهلت الكثري للعمل اخلريي والقائمني 

عليه خا�شة يف تبادل اخلربات.

د. عبد �ملح�صن �خلر�يف: اإن التوجه ال�شحيح 

يكـــون مـــن خـــالل بتخ�شـــي�ص جـــزء مـــن 

امل�شـــاعدات تقام بـــه اأوقاف  لي�شـــتغني بها 

امل�شـــلمون يف الغرب عن م�شـــاعدات ال�شرق 

بحيـــث يكون لديهم الكتفاء الذاتي والتمويل 

امل�شتمر مل�شروعاتهم.
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�حلدث: اإ�شهار اإ�شالم 25 �شخ�ص مبهرجان »اإ�شالمهم 

فرحة«

�ملكان: �شليل اجلهراء

�إ�صر�ف: دار النوري للتعريف بالإ�شالم باجلهراء

�حل�صور: مدير فرع اجلهراء �شـــامل احل�شيني، ونائب 

رئي�ص جمعية الإ�شـــالح الجتماعـــي –فرع اجلهراء- 

واملديـــر العـــام د. فـــالح الهاجـــري، الإعالمـــي املميز 

يو�شف العو�شج.

�لفعاليـــــــات: م�شـــابقات ثقافية – اأنا�شـــيد �شـــعبية – 

فال�شات – كلمات ترحيبية – اإ�شهار اإ�شالم جماعي.

25 شخص يسلمون في مهرجان “إشهار اإلسالم الجماعي”
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مقولت:

�صامل �حل�صيني: لقد اأ�شـــبحنا يف كل يوم –خا�شة 

يف �شـــهر رم�شـــان- ن�شـــهد حالة اإ�شـــهار اإ�شـــالم، 

وو�شـــل عدد الذين دخلوا يف الإ�شـــالم منذ بداية 

رم�شـــان اإىل الآن 781  وكثـــري ممـــن دخلـــوا يف 

الإ�شالم اأ�شبحوا دعاة يف بالدهم.

د. فالح �لهاجري: الدعوة مهمة الأنبياء والر�شـــل، 

وجلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم وفـــرت كل الو�شـــائل 

الدعوية فلم يعد لدينا عذر لدعوة غري امل�شـــلمني، 

وواجبنا التبليغ ولو اآية.
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فعاليات

600 مشارك في مسابقة سليمان صالح الرهيماني 
الثانية عشرة للقرآن الكريم 

للمهتدين الجدد والجاليات اإلسالمية

�حلدث: م�شـــابقة �شـــليمان �شـــالح الرهيماين 

الثانية ع�شـــرة للقراآن الكرمي للمهتدين اجلدد 

واجلاليات الإ�شالمية

�مل�صاركني: 600 م�شارك وم�شاركة  

�لفئـــات: ثـــــــالث فئـــــــات هي فئة املهتديـــــن 

)4 م�شـــتويات( وفئة اجلاليات )5 م�شـــتويات( 

اجلـــدد   املهتديـــن  ابنـــاء  مـــن  الن�ـــصء  وفئـــة 

واجلاليات امل�شلمة  (3 م�شتويات(
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مقـــــولت:

�مل�صرف علـــــــى  م�صابقة �لرجال" 

م�صاعد �لعنزي: 

العديـــد  امل�شـــابقة  �شـــارك يف   •
مـــن اجلن�شـــيات املختلفـــة منهـــا 

ال�شـــيوية والوروبية والأفريقية، 

ولقـــد وجدنا ومل�شـــنا مـــن خالل 

بـــدء الت�شـــفيات احلما�ـــص وروح 

املناف�شة ال�شريفة بني املت�شابقني 

وا�شـــتمعنا اإىل اأ�شـــواتهم النديـــة 

واجلميلة وحر�شـــنا على م�شاركة 

الوقـــاف  وزارة  مـــن  م�شـــايخ 

وال�شـــوؤون ال�شالمية يف الت�شميع 

للم�شاركني..

• اأ�شـــغر مت�شـــابق من اجلن�شـــية 
الهندية وا�شـــمه غوبينـــد جري�ص 

ويبلغ من العمر 8 �شـــنوات باإثنتي 

ع�شرة �شورة.

• نتقدم بال�شـــكر اجلزيل لأ�شـــرة 
ورثـــة املرحـــوم �شـــليمان �شـــالح 

الرهيماين على دعمهم ورعايتهم 

للم�شابقة جعلها اهلل عز وجل يف 

موازين ح�شناتهم.
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250 مشاركة في مسابقة 
الرهيماني لتحفيظ القرآن 

الكريم الثانية عشرة "سيدات"

�حلدث: م�شابقة �شليمان �شالح الرهيماين 

الثانيـــة ع�شـــرة للقراآن الكـــرمي للمهتدين 

اجلدد واجلاليات الإ�شالمية

�مل�صاركني: 250 م�شاركة  

�لفئات: ثالث فئــــات هي فئــة املهتديـــن 

(4 م�شتويات) وفئة اجلاليات (5 م�شتويات) 

وفئـــة الن�ـــصء من اأبنـــاء املهتديـــن اجلدد  

واجلاليات امل�شلمة  (3 م�شتويات)
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مقـــــــولت:

�مل�صرفة على "م�صابقة �لن�صاء" لطيفة �ل�صعيد: 

• اإن هـــذه امل�شـــابقة تهـــدف اإىل ت�شـــجيع املهتدين اجلدد 
واجلاليات امل�شـــلمة علـــى اإتقان تالوة وحفـــظ كتاب اهلل 

والرتباط به منهجا و�شـــلوكا بالإ�شـــافة اإىل تعزيز عالقة 

هوؤلء املهتدين باللجنة.

• نثنـــي علـــى دور الكفيـــالت واأربـــاب العمل يف ت�شـــجيع 
العامالت الالئي يعملن لديهن بال�شـــرتاك بهذه امل�شابقة 

وحثهن على امل�شاركة وم�شاعدتهن يف احلفظ باإح�شارهن 

اإىل اللجنة. 

• تنظم امل�شابقة  �شنويا منذ عام 2002 وهي الآن يف عامها 
الثاين ع�شـــر، حيث ت�شـــبقها حملة اعالميـــة يف املجالت 

الدعويـــة ومواقع  التوا�شـــل الجتماعـــي والفاليرات كما 

تقـــوم داعيـــات اللجنة بدور كبـــري يف ت�شـــجيع املهتديات 

لاللتحاق بهذه امل�شابقة وت�شهيل �شبل م�شاركتهن بالإ�شافة 

اإىل م�شاعدتهن وتدريبهن على احلفظ والتالوة.

نتوجيه بال�شـــكر اجلزيل اإىل ورثة املرحوم باإذن 

اهلل تعاىل �شـــليمان �شالح الرهيماين لرعايتهم 

الكرمية لهذه امل�شـــابقة ال�شـــنوية �شائلني املوىل 

عـــز وجـــل اأن يجزيهم خري اجلـــزاء واأن يتغمد 

والدهم بالرحمة واملغفرة.
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ألمانيا تنشر أحاديث الرسول 
فى األماكن العامة

يف لفتة جديـــرة بالحرتام والتاأمـــل قامت احلكومة 

الأملانية بن�شر لفتات بال�شوارع وامليادين فيها حديث 

امل�شـــطفى حممـــد ]: »تب�شـــمك فـــى وجـــه اأخيك 

�شدقة«.

ويف �شوء ذلك ا�شتنكر رواد موقع التوا�شل الجتماعي 

»في�ـــص بوك« عدم وجود مثل هذه الالفتات يف بالدنا 

و�شـــوارعنا، مطالبني باأن يكون ل�شـــوارعنا ن�شيب من 

هـــذه الالفتـــات التي تذكرنـــا مبكارم الأخـــالق التي 

علمها لنا الر�شول احلبيب. 

توسعة المطاف 
تزيد طاقته 

االستيعابية للضعف
مـــن املقرر اأن تقفز التو�شـــعة اجلديدة للمطاف يف 

احلـــرم املكي من 48 األف طائـــف اإىل حوايل 105 

األف طائف يف ال�شـــاعة، ما يعني م�شـــاعفة الطاقة 

ال�شـــتيعابية، وجاء يف فلـــم وثائقي بثـــه التلفزيون 

ال�شـــعودي عرب قناته الأوىل عن امل�شروع اأن اأعمال 

التو�شـــعة التي خطط لها تتما�شـــى مع توزيع اأعمدة 

الدور الأر�شـــي والبدروم املقرتح تخفي�شـــها بن�شبة 

30 %، واأعمـــدة الدور الأول بن�شـــبة 75 % ليكون 
اإجمايل تخفي�ص عدد اأعمدة احلرم بن�شـــبة 44 % 

مبا مينح املعتمرين �شعوًرا بالراحة وال�شعة. 

السعودية تنهي طباعة المصحف 
الشريف كامال بطريقة »برايل«

اأنهـــت مطابع خادم احلرمني ال�شـــريفني لطباعة القراآن الكرمي بطريقة 

»برايل« طباعة امل�شـــحف ال�شـــريف كاماًل برواية حف�ص بطريقة برايل، 

خدمة للمكفوفني.

و�شرح امل�شرف العام على مطابع خادم احلرمني ال�شريفني لطباعة القراآن 

الكرمي بطريقة برايل الدكتور نا�شـــر علي املو�شى باأن املطابع اأمتت طباعة 

املجلـــدات ال�شـــتة من القـــراآن الكرمي، و�شـــيتم توزيعها جماًنـــا على الإخوة 

املكفوفني داخل ال�شـــعودية وخارجها، وعلى املكتبات واملوؤ�ش�شـــات واملعاهد 

واملراكز التي تعنى باملكفوفني امل�شلمني يف العامل اأجمع.

واأكـــد حر�ص مطابـــع خادم احلرمني ال�شـــريفني على خدمة امل�شـــلمني 

مـــن املكفوفني يف الدول الإ�شـــالمية، م�شـــرًيا اإىل اأن هناك ماليني من 

املكفوفني يتطلعون اإىل اقتناء كتاب اهلل الكرمي بطريقة برايل، خا�شـــة 

اأئمة امل�شاجد واخلطباء واملدر�شني وطلبة العلم، و�شت�شتمر مطابع خادم 

احلرمني ال�شـــريفني  يف اأداء م�شوؤولياتها بطباعة القراآن الكرمي بطريقة 

برايل. 
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مكتبة الحرم المكي.. 
منارة علمية تستهوي الزوار

تعد مكتبة احلرم املكي ال�شـــريف من اأبرز املعامل واأ�شمخ 

ال�شـــروح العلميـــة يف مكـــة املكرمة، ومن اأهـــم املكتبات 

يف العامل الإ�شـــالمي، حيث �شـــكلت الإرها�شـــات الأوىل 

لالأ�شـــا�ص العلمـــي للثقافـــة الإ�شـــالمية، حتى اأ�شـــبحت 

ت�شـــتهوي عقول وقلوب زوار بيت اهلل احلرام من طالب 

العلـــم واملفكريـــن من خمتلـــف اأنحاء العامل الإ�شـــالمي، 

ويبقى بع�شهم فيها �شنوات.

وت�شـــم املكتبة اأكر من ن�شـــف مليون كتاب، واأكر من 3 

اآلف جملـــة، كمـــا يبلغ عدد املخطوطـــات فيها اأكر من 

8 اآلف خمطوط اأ�شـــلي وم�شـــور، يف حني يحوي ق�شـــم 
امليكروفيلم اأكر من 4 اآلف فيلم لأهم املخطوطات، كما 

يوجد بق�شـــم املكتبة ال�شـــوتية اأكر من 40 األف �شريط 

خلطب ودرو�ص امل�شجد احلرام. 

كولو توريــه: 
أشعر أنني أقوى وأنا 
صائم بسبب إيماني

 يعتقـــد النجم الإيفواري كولو توريه املنتقل اأخرًيا من �شـــفوف 

مان�ش�شـــرت �شـــيتي اإىل ليفربول اأن �شـــيام لعبي كرة القدم يف 

�شـــهر رم�شـــان ي�شـــع الالعب يف حتد كبري يف ظـــل التدريبات 

واملباريات التي تتعار�ص مع اأوقات ال�شيام.

وقـــال توريه يف مقابلة مع املوقع الر�شـــمي للريدز: »الأمر لي�ص 

�شـــهاًل، ولكننـــي اأ�شـــعر اأنني اأقوى واأنا �شـــائم ب�شـــبب اإمياين، 

اإمياين باهلل ل يعرف �شيًئا م�شتحياًل«.

واأ�شـــاف توريـــه اأنه يعد خطة غذائية لرم�شـــان، وقـــال: »املهم اأن اآكل 

جيًدا، واأحر�ص على األ يزيد وزين، واأركز على �شرب ال�شوائل لتعوي�ص 

اجل�شـــم مبا يحتاج، واأحاول التن�شـــيق مع طبيب الفريـــق دائًما... واأي 

اإن�شان طبيعي ميكنه ال�شرب بال ماء ول طعام لأكر من يوم... والتدريب 

عـــدة مرات يف اليوم، ولعب املباريات خالل ال�شـــيام بـــات اأمًرا عادًيّا، 

واأنا اأ�شـــعى دوًما لتقدمي 110 % من م�شـــتواي، فاأنا اأ�شـــعى مل�شاعدة 

زمالئي يف التدريب ويف امللعب«.

وعن الحتفال بعيد الفطر قال توريه: �شـــوف اأحتفل به مثل اأي م�شـــلم 

برفقة الأهل والعائلة، فرمبا ياأتون اإىل ليفربول لالحتفال معي.

واأكد توريه اأن ناديه- ليفربول- يدعمه ب�شـــاأن رم�شـــان، وقال: 

»الأطبـــاء واملدربـــون والزمـــالء متعاونـــون، ولدينا غرفـــة لأداء 

ال�شـــالة، وهـــي لي�شـــت خم�ش�شـــة للم�شـــلمني فقـــط، بل لكل 

الالعبني الذين يرغبون يف اأداء ال�شـــالة، اإنه اأمر رائع اأن جتد 

هذا الدعم من ناديك وزمالئك«.

ا من الإ�شالم، فنحن نكون  وختم توريه: »�شهر رم�شان جزء مهم جًدّ

�شـــعداء بالقيام بفرائ�ص اهلل وعلى يقني من ح�شولنا على اجلزاء، 

لذلك ن�شتمتع برم�شان وكل اأيامه بقدر ما ن�شتطيع« . 
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حو�ر: �أنو�ر �لزنكي

�لعمـــــــل �لتطوعـــــــي مـــــــن عالمـــــــات �لتقـــــــدم 

و�لزدهـــــــار �لتي ت�صهدهـــــــا �ملجتمعات، فهذ� 

�لعمـــــــل رديـــــــف ومكمل لالأجهـــــــزة �لر�صمية، 

ويتميـــــــز بالتفاعـــــــل �ملبا�صر مـــــــع �لآخرين، 

و�زدهارهـــــــا،  �لأمم  تقـــــــدم  يف  وي�صهـــــــم 

و�لنخـــــــر�ط يف �لعمـــــــل �لتطوعـــــــي �صرورة 

تفر�صها متطلبات �لتنمية و�لتطور �ل�صريع 

يف �ملجتمع.

ويتميـــــــز �لعمـــــــل �لتطوعي بعـــــــدم �لتعقيد 

و�نتفاء �لبريوقر�طيـــــــة، فاملتطوع يبذل من 

وقته وجهـــــــده لري�صـــــــم ب�صمة �أمـــــــل و�صعادة 

�آلـــــــت جلنـــــــة �لتعريـــــــف  لالآخريـــــــن، ولقـــــــد 

بالإ�صالم علـــــــى نف�صها م�صاركة �أبناء �لوطن 

يف �لعمـــــــل �خلريي �لذي تقـــــــوم به �للجنة، 

فخ�ص�صـــــــت ق�صًمـــــــا لذلـــــــك با�صـــــــم »�لفريق 

�لتطوعي للجنـــــــة �لتعريف بالإ�صالم« يقوم 

عليه جمموعـــــــة من �أبناء �لوطن �ملخل�صني 

�صبـــــــاًب ون�صـــــــاء.. و�ليوم يوم مميـــــــز! يحتاج 

مني ومنكـــــــم �إىل عدة وعتـــــــاد، بل �إىل جهد 

جهيـــــــد، لأننـــــــا �صنحلق يف �صمـــــــاء �صخ�صية 

�أنهكتنـــــــي حتليًقا حتى و�صلت �إىل �صمائها! 

لـــــــن �أحدثكم بل �صاأترك لهـــــــا زمام �حلروف 

لت�صهدو� معي �لإبد�ع و�لتميز �لذي و�صلت 

�إليه.. لقاوؤنا مع �ملتطوعة هيا �لعو�صي. 

بد�يـــــــة نريـــــــد �أن تعرفـــــــو� قـــــــر�ء »�لب�صـــــــرى« 

ب�صخ�صكم �لكرمي. 

ا�شـــمي هيا العو�شـــي، بكالريو�ص هند�شـــة 

كهربائيـــة، واأعمـــل بوظيفـــة مهند�ـــص اأول 

كهربـــاء- جامعـــة الكويت، ورئي�شـــة ق�شـــم 

الت�شويق- الفريق التطوعي.

متى بد�أت �لتطوع؟

يف نف�ـــص هذه الأيام من العام املا�شـــي، اأي 

م�شى علي �شنة.  

كيـــــــف توفقـــــــني بـــــــني وظيفتـــــــك �لأ�صا�صية 

و�لتطوع؟

�ملتطوعة هيا �لعو�صي يف حو�ر مع »�لب�صرى«: 

هذا هو الدليل على 
عدم إعاقة العمل التطوعي 

لحياة المتطوع
 العملية واالجتماعية
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احلمد هلل.. اأرتب اأعمايل واأخطط بطريقة 

منظمة، وا�شـــتطعت اأن اأدير الوقت ب�شـــكل 

جيـــد، ول نن�شـــى الربكـــة يف الوقـــت، اإذا 

�شـــلحت النية وكانـــت خال�شـــة لوجه اهلل، 

مع العلم اأنني ح�شـــلت على ترقية يف عملي 

الهند�شي يف فرتة تطوعي، وذلك خري اإثبات 

لعدم اإعاقـــة العمل التطوعي حلياة املتطوع 

العملية والجتماعية اأي�ًشا.

هل من عجائب للتطوع معك؟

راحـــة و�شـــعادة لأبعـــد احلـــدود مل اأتخيلها 

قـــط، واأحب اأن اأذكـــر اأن اأعظم ما مر علي 

مـــن عجائب هذا العمـــل الراقي هو تعجيل 

الثمـــرة اخلـــرية مـــن اهلل �شـــبحانه وتعاىل، 

خا�شـــة عندمـــا نهـــدي احلقائـــب الدعوية 

ل�شخ�ص غري م�شلم في�شهر اإ�شالمه مبا�شرة 

بعد قراءة تلك الكتب! فلله احلمد واملنة.

ماذ� عن �لتحديات �لتي و�جهتك؟ 

اأول التحديات كانت من املجتمع الذي يحاول 

دائًما اأن ي�شنف العاملني يف املجال التطوعي 

اإىل اأحـــزاب وهـــذا خطـــاأ، بالإ�شـــافة اإىل 

نظرة النا�ص للمتطوع يف اللجان الإ�شـــالمية 

علـــى اأنـــه عمل غـــري احـــرتايف، لذلك يقل 

اهتمـــام املتطوع، وكذلك اجلهات اخلارجية 

والر�شـــمية، ولكن من خالل و�شع اآلية عمل 

مدرو�شة وا�شتخدام اأحدث الو�شائل الإدارية 

ارتقينا وهلل احلمد مب�شتوى العمل التطوعي 

وتخطينـــا العديد من ال�شـــعاب، والأهم من 

ذلك اإمياننا ال�شـــديد باأهمية حمل الر�شالة 

ويقيننا بالتوفيق من اهلل تعاىل.

ملاذ� �لتطوع يف جلنة �لتعريف بالإ�صالم؟ 

لن�شـــتحق اأن نحمل لقب خـــري اأمة يجب اأن 

ناأمر باملعروف وننهى عن املنكر، باحل�شـــنى 

طبعـــا، كما ذكـــر يف كتابنا الكـــرمي، واأعتقد 

اأن اأقـــرب اجلهـــات لهذا الهـــدف هي جلنة 

التعريف بالإ�شالم، فهي جهة تكر�ص مهاراتي 

للدعوة، �شواء املبا�شرة اأو غري املبا�شرة.

ا مع جلنة �لتعريف  كم �صاعة تعملني تطوعيًّ

بالإ�صالم؟

تقريبا من 3-5 �شاعات، ول اأتلقى اأي مكافاأة 

ماليـــة، ولكـــن تقديـــر امل�شـــوؤولني وزمالئي 

مكافاأة كبرية بالن�شبة يل، والأكرب هو الأجر 

العظيم الذي اأرجوه من رب العاملني.

ما دور جلنة �لتعريف بالإ�صالم يف �لهتمام 

بتطوير �صخ�صياتكم ومهار�تكم؟ 

بالطبع لها دور كبري من خالل دورات تدريبية 

اجتماعـــات  اإىل  بالإ�شـــافة  متخ�ش�شـــة، 

دورية مع الروؤ�شـــاء ملناق�شة امل�شاريع وكيفية 

تطويرهـــا، هـــذا مـــا مييـــز جلنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم، دائًما ن�شـــعى للتميز والإتقان يف 

العمل، كما اأمرنا ديننا احلنيف.

مـــــــا �أكـــــــر �لأمـــــــور �لتـــــــي �أ�صعدتـــــــك �أثنـــــــاء 

تطوعك؟ 

�شماع ال�شهادتني من املهتدين اأثناء العمل.

هل لكـــــــم �أن تعرفونا ببع�س �إجناز�تكم �لتي 

حققتموها؟

 م�شروع ماراثون الأطفال يف �شهر دي�شمرب 

�شـــنة 2012، وم�شروع ت�شـــوير فيديو كليب 

احـــرتايف لأن�شـــودة احلملة ال�شـــنوية للجنة 

التعريف بالإ�شـــالم، والت�شويق لعدة م�شاريع 

خا�شة يف الفريق التطوعي واللجنة.

كلمة من قلبك لقر�ء �لب�صرى.

العمل التطوعي ل يكون له مقابل اإل الأجر 

والثـــواب من عند اهلل عز وجل، وهنا تكمن 

متعتـــه، وكلمة اأخـــرية من قلبي لكـــم: لي�ص 

م�شروطا لتطوعك معنا اأن تكون ذا تخ�ش�ص 

معني اأو يف جمال ما، اإمنا وجودك معنا بكل 

مـــا متلك من مهارات اأو هوايات �شـــيمكنك 

من امل�شاركة يًدا بيد مع اأخوانك املتطوعني 

واملتطوعات، فمرحًبا باجلميع. 

ت�صنيــف العاملـني يف 
املجـال التطوعـي اإلـى 

اأحـــزاب خطــاأ.. 
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مـــن املعلوم اأن الدعـــوة اإىل اهلل 

والعمل بها واجب على كل م�شلم 

انطالقـــا مـــن قوله تعـــاىل “ُقْل 

َهـِذه �َشـــبيلي اأْدُعو اإىل اهلل َعلَى 

ـــريٍة اأنَاْ َوَمـــِن اتبَعِني” فكل  بَ�شِ

امل�شـــلمني واأتباع ر�شول اهلل ] 

دعـــاة، لكنهـــم يف الوقت نف�شـــه 

مطالبـــون باأن يتعلموا ال�شـــالم 

ويعرفـــوا اأ�شـــول الدعـــوة حتى 

تكون دعوتهم على منهاج �شـــليم 

و�شحيح.

ولعل املق�شـــود بالدعوة اإىل اهلل 

ن�شر الخالق ال�شالمية والقيم 

الفا�شـــلة بـــني النا�ـــص وحثهـــم 

علـــى عبـــادة اهلل وحـــده وعلى 

عمل اخلري وال�شعي يف م�شالح 

النا�ـــص، كما اأن الداعية مطالب 

بـــاأن يعمـــل على ابتغاء مر�شـــاة 

اهلل عز وجل.

وق�شـــية الدعـــوة يف �شـــعة كل 

اإن�شان �شـــواء بالعمل ال�شالح اأو 

بالكلمة الطيبة، فكل ما ي�شـــدر 

عن امل�شـــلم فهو دعـــوة، حتى اأن 

تلقـــى اأخاك بوجه طلق فهذا له 

ثواب، ويف الوقت ذاته دعوة.

اإن الدعـــوة اإىل اهلل مـــن واجب 

الأنبيـــاء ثـــم اأ�شـــحاب النبياء 

والعلمـــاء الذيـــن يرثـــون العلـــم 

النبـــوي لأن املجتمع ل ميكن اأن 

يبقى على حاله من ال�شالح ول 

اأن يتقدم روحيا وماديا من دون 

الدعوة اإىل اهلل.

ول بد مـــن اأن يراعـــي الداعية 

حـــال املجتمع الـــذي يدعو فيه، 

فـــال يكـــون قليـــل العلـــم عدمي 

اخلربة، فمـــن الدعـــاة منفرون 

ديـــن  عـــن  النا�ـــص  ي�شـــدون 

اهلل بانغالقهـــم علـــى اأنف�شـــهم 

وي�شـــيقون على اأنف�شهم ومنهم 

من ي�شتاأثر باآرائه.

وينبغـــي ملن يعتزم القيام بواجب 

الدعـــوة اإىل اهلل تعاىل اأن يكون 

موؤمنـــا بها ومعتقـــدا يف خريية 

و�شالحيتها  ال�شـــالمية  دعوته 

وحاجـــة النا�ص اإليهـــا، واأن يعي 

و�شـــائل الدعوة التـــي متكنه من 

تو�شيل الر�شالة.

حيـــاة  منهـــاج  الدعـــوة  اإذا 

طويـــل  وطريقهـــا  للم�شـــلمني، 

ويحتاج اىل التزود بالزاد الكايف 

للو�شـــول اىل النهايـــة وحتقيـــق 

مراد اهلل مـــن العبودية وعمارة 

الأر�ص، خا�شة اإذا كانت الدعوة 

موجهة اىل غري امل�شلمني.

و�شروع جلنة التعريف بالإ�شالم 

يف اإطـــالق حملتهـــا الدعوية يف 

هذا ال�شـــهر حتت عنوان “خلك 

فعال.. بطيـــب الأفعال” يجعلنا 

حري�شـــني على تو�شـــيل ر�شالة 

ال�شـــالم ال�شـــمحة اىل جمـــوع 

املقيمـــني يف دولـــة الكويـــت من 

اجلاليـــات الوافـــدة والأجانـــب 

والأقليـــات غري امل�شـــلمة والتي 

ي�شـــل تعدادهـــا اىل 700 األف 

ن�شمة.

امل�شـــبوقة  غـــري  النتائـــج  ومـــا 

للحملـــة حتـــى الآن اإل موؤ�شـــر 

وا�شح على �شـــريها يف الطريق 

اأعـــداد  اأن  خا�شـــة  ال�شـــحيح، 

املهتدين تتزايـــد عاما بعد عام، 

واملتعاطفني  املتطوعـــني  وحجم 

وامل�شـــجعني والداعمني يكر يف 

كل �شنة.

لقـــد حر�شـــنا كل احلر�ص على 

ال�شـــراكة مع الآخرين من خالل 

الإنابـــة عنهـــم يف الدعـــوة اىل 

اهلل مـــن خالل م�شـــروع “عرف 

الـــذي يخاطب 50  بالإ�شـــالم” 

األفـــا �شـــنويا، بحيث ن�شـــهم يف 

اإ�شـــهار 5 اآلف مهتـــد ومهتدية 

كل عام.

يف الوقـــت ذاتـــه حتر�ص اللجنة 

علـــى تعليـــم املهتديـــن اجلـــدد 

وتاأهيلهم اميانيا ومعنويا وفكريا 

عرب م�شـــروع “علمني ال�شالم” 

التعليـــم والرتبيـــة  مـــن خـــالل 

والتوجيـــه وح�شـــن املتابعـــة، ل 

�شـــيما اأن عـــدد املهتديـــن حتى 

بداية الع�شـــر الأواخر من �شهر 

رم�شـــان و�شـــل اىل 800 مهتد 

ومهتدية.

اإن ا�شتقطاع مبلغ �شهري للقيام 

بواجـــب الدعـــوة لي�ـــص بالأمـــر 

ال�شـــاق على كثري من اأبناء هذا 

الوطن، فمبلـــغ 10 دنانري فقط 

ي�شـــهم يف دعوة ان�شـــان �شهريا 

لالإ�شـــالم مـــن خـــالل اللجنـــة، 

الو�شـــائل  جميـــع  م�شـــتخدمة 

املعتربة من دعاة وكتب ورحالت 

وحما�شـــرات ونـــدوات، كذلـــك 

يعني على رعاية املهتدين اجلدد 

اخلدمـــات  وتقـــدمي  وتعليمهـــم 

ال�شـــرورية لهـــم من اأجـــل بناء 

بال�شـــكل  اجلـــدد  امل�شـــلمني 

املنا�شب. 

م�سروع “عـرف بالإ�سالم” 
يخاطب 50 �ألــف �سخـ�ص 
�سنوًيا من 700 �ألف و�فد
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ر�صائل دعوية

املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم

جمال �ل�صطي

علمتني �لدعوة!

)17(

عرف 
باإلسالم



إنكار تفرد اهلل -عز وجل- باأللوهية والوحدانية!

�ل�صبهة

ينكـــر غري امل�شـــلمني تفرد اهلل –عز وجـــل- بالألوهية والوحدانية، 

ومن ثم فهم يعبدون اأوثاًنا واأ�شـــناًما زاعمـــني اأنها تقربهم اإىل اهلل 

وت�شـــفع لهم عنـــده، كما اأنهم يعلنـــون تعجبهم من وجـــود اإله واحد 

لًَها  َجَعَل اْلآِلَهَة اإِ
َ
تكـــون له العبادة وحـــده، قال تعاىل حاكًيا عنهم: {اأ

َنّ َهـــَذا لَ�َشـــْيءٌ ُعَجاٌب}، وقـــال: {َويَْعبُُدوَن مـــن ُدوِن اهلل  َواِحـــًدا اإِ

َمـــا لَ يَ�ُشـــّرُهْم َولَ يَنَفُعُهـــْم َويَُقولُـــوَن َهـوؤُلء �ُشـــَفَعاوؤُنَا ِعنَد اهلل}.

�إبطال �ل�صبهة

عالج الإ�شالم هذه ال�شبهة من طريقني:

اأوًل: بيـــان الأدلـــة العقليـــة على وجـــود اهلل تعاىل، واأنـــه وحده هو 

اخلالق املدبر لهذا الكون: فاهلل عز وجل لي�ص يف حاجة اإىل معونة 

مـــن اأحـــد على الإطـــالق يف تدبري الأمـــور، ولي�ص هنـــاك من يقوم 

اأ�شـــاًل بالتدخل يف اأمر اهلل، فمادام ل يوجد اأحد ي�شـــارك اهلل يف 

اخللق– وهو اأمر ل يجادل فيه اأحد حتى امل�شـــركون- فكيف يوجد 

ْمُر تََباَرَك 
َ
لُْق َوالأ لَ لَـــُه اخْلَ

َ
من ي�شـــاركه يف التدبري؟! قال تعاىل: {اأ

 َرُبّ الَْعامَلِنَي}، والقراآن يف ذلك يخاطب الإن�شـــان كله: وجدانه 
ُ ّ
اهلل

وعقله، اإذ يعر�ص له الأدلة ويناق�شه فيها، ويوقظه للتفكري املنطقي 

ال�شليم الذي يوؤدي اإىل فهم حقيقة الألوهية واإدراكها والقتناع بها، 

ومن ثم وجوب الإميان باهلل الواحد دون �شريك، ومن ذلك:

• اأثبت القراآن الربوبية والألوهية هلل عز جل عن طريق �شوؤال وجهه 
ْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ 

َ
لهوؤلء امل�شركني الذين ينفون ذلك، فقال تعاىل: {اأ

اِلُقوَن}، فهل وجدوا من غري موجد؟! بل اهلل عز  ْم ُهُم اخْلَ
َ
�َشـــْيٍء اأ

وجـــل هـــو الذي خلقهم واأن�شـــاأهم بعد اأن مل يكونوا �شـــيًئا مذكوًرا، 

فهذه الآية حتمل اأكرب حتد للعقل الب�شـــري ال�شـــال خالل التاريخ.. 

وكاأنهـــا نزلت لل�شـــالني اليوم، الذين ينكـــرون وجود اهلل، وهكذا مل 

يبـــق اإل اأمر واحد، هو اأن يكـــون هناك خالق، هو الذي خلق اخللق 

بقدرته، وهو الذي يدبر الأمر وحده بال �شريك.

• جـــاء القراآن بدليـــل عقلي يثبت الألوهية والوحدانية هلل عز وجل، 
ومـــوؤداه اأنـــه لو ُقدر تعـــدد الآلهة لنفرد كل منهم مبـــا خلق، وتكون 

النتيجـــة عندئذ عدم انتظام الوجود، وامل�شـــاهد اأن الوجود منتظم 

مت�شـــق، فكل من العامل العلوي وال�شـــفلي مرتبط بع�شـــه ببع�ص يف 

ْحَمِن ِمن تََفاُوٍت}،  ا تََرى يِف َخلْـــِق الَرّ غايـــة الكمال، قال تعاىل: {مَّ

ثـــم لـــكان كل منهم يطلب قهـــر الآخر وخالفه، فيعلو بع�شـــهم على 

لَـــٍه اإًذا لَذَهـــَب ُكل اإِلٍَه مِبَا  بع�ـــص، قـــال تعاىل: {َوَمـــا َكاَن َمَعُه ِمْن اإِ

ُفوَن}، وقد ذكر  ا يَ�شِ َخلََق َولََعاَل بَْع�ُشُهْم َعلَى بَْع�صٍ �ُشبَْحاَن اهلل َعمَّ

املتكلمـــون هـــذا املعنى وعربوا عنه بدليل التمانـــع، وهو اأنه لو فرق 

�شـــانعان ف�شاعًدا، فاأراد واحد حتريك ج�شم، واأراد الآخر �شكونه، 

فاإن مل يح�شل مراد كل واحد منهما كان عاجزين، واخلالق ل يكون 

عاجـــًزا، وميتنع اجتماع مرادهما للت�شـــاد، وما جاء هذا املحال اإل 

من فر�ص التعدد فيكون حماًل، فاأما اإن ح�شـــل مراد اأحدهما دون 

الآخـــر كان الغالـــب هو الواجب، والآخر املغلوب ممكًنا، لأنه ل يليق 

ب�شفة الواجب اأن يكون مقهوًرا.

• يوؤكد القراآن الكرمي اأن اهلل هو امل�شـــتقل بخلق الأ�شـــياء كلها وهو 
مدبرها ومقدرها وحده، لي�ص معه يف ذلك �شريك، اأما الذين اتخذهم 

امل�شـــركون اأوليـــاء من دونه فهم عبيد اأمثالهم ل ميلكون �شـــيًئا، ول 

اأ�شـــهدهم اهلل خلق ال�شـــموات والأر�ص، ول خلق اأنف�شـــهم ول كانوا 

َماَواِت  �ْشَهدتُُّهْم َخلَْق ال�َشّ
َ
اإذ ذاك موجودين اأ�شاًل، قال تعاىل: {َما اأ

ِلنَّي َع�ُشًدا}. نُف�ِشِهْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ امْلُ�شِ
َ
ْر�ِص َوَل َخلَْق اأ

َ
َواْلأ

كمـــا اأنـــه من الأدلة الظاهـــرة على وجود اهلل وتفـــرده باخللق، واأنه 

�شـــبحانه وتعـــاىل ل ميكـــن اأن يعجـــزه �شـــيء يف ال�شـــموات ول يف 

الأر�ص، تلك الآيات الكونية التي يوجه القراآن اإليها العقل الب�شـــري 

ليتفكـــر فيهـــا ويتدبر عظائـــم الإعجاز يف اآيات القـــدرة املثبوتة يف 
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عزيـــــــزي �لقارئ.. منذ �أن جـــــــاء �لإ�صالم و�ل�صبهـــــــات مل تفارقه 

على عـــــــدة حماور، ومل يرتك �أعد�وؤه حموًر� �إل وكان لهم �صبهة 

فيـــــــه، ويف هذ� �لباب نتناول تلـــــــك �ل�صبهات حول حماور ثالثة 

رئي�صية، وهي �لقر�آن �لكـــــــرمي، و�صخ�صية �لر�صول ]، و�ل�صنة 

�لنبوية �ل�صريفة.. يف كل عدد نتناول �صبهة من تلك �ل�صبهات.. 

فماذ� قال هوؤلء؟ وماذ� كان رد علماء �لإ�صالم عليهم؟ 



ارجـــاء الكون، تلك التي ت�شـــري اإىل اأن هذا 

الإلـــه ل ميكـــن اأن يعجز عن اأمـــر من اأمور 

اخللـــق اأو الـــرزق اأو التدبـــري اأو الإحياء اأو 

الإماتة اأو البعث اأو اجلزاء، قال اهلل تعاىل: 

ْر�ِص َواْخِتاَلِف 
َ
ـــَماَوات َوالأ {اإَِن يِف َخلِْق ال�َشّ

ِري يِف الَْبْحِر  اللَّيْل َوالنََّهـــاِر َوالُْفلِْك اّلتي جَتْ

ـــَماء  نَزَل اهللُ ِمَن ال�شَّ
َ
مِبَا يَنَفـــُع النا�َص َوَما اأ

ْحَيا بـــِه الأْر�َص بَْعـــَد َمْوِتَها َوبَّث 
َ
اء َفاأ ِمـــن مَّ

فيَها من ُكّل َداآبٍة َوتَ�ْشريِف الّريَاِح َوال�شَحاِب 

ْر�ِص لآيـــاٍت ِلَّقْوٍم 
َ
ِر بنَْيَ ال�شـــَماء َوالأ امْل�َشـــِخّ

يَْعِقلُوَن}.

ثانًيـــا: الطريق الثاين الـــذي اعتمده القراآن 

لإثبـــات تفرد اهلل عـــز وجـــل بالألوهية هو 

بيـــان عجـــز هـــوؤلء امل�شـــركني: لقـــد اتخذ 

القـــراآن الكرمي عدة طرق عقلية ي�شـــهد بها 

العقـــل والواقع املح�شـــو�ص امللمو�ـــص- اأمام 

القـــوم- وكلهـــا تثبت عجز هـــذه الآلهة ومن 

ثـــم بطالن عبادتها من دون اهلل تعاىل، ومن 

هذه الأدلة:

• اأن الأ�شـــنام والأوثـــان واملالئكـــة وغريها 
مـــن الآلهة التي يدعوها امل�شـــركون من دون 

اهلل ل متلك من ال�شـــموات والأر�ص �شـــيًئا، 

وما الأ�شـــنام والأوثان اإل جمادات ل اأرواح 

فيها، فهي ل ت�شـــمع دعاء، ول جتيب طلًبا، 

ن  قـــال تعاىل: {ُقـــِل اْدُعوا اّلِذيـــَن َزَعْمتُم ِمّ

ـــَمَوات  ُدوِن اهلل َل مَيِْلُكوَن مثَْقاَل َذّرٍة يِف ال�َشّ

ْر�ـــصِ َوَمـــا لَُهـــْم ِفيِهَما ِمن �ِشـــْرٍك 
َ
َوَل يِف اْلأ

ـــَفاَعُة  ن َظِهرٍي َوَل تَنَفُع ال�َشّ َوَمـــا لَُه ِمنُْهـــم ِمّ

ِذَن}، فبني اهلل عز وجل اأنه 
َ
ِعنـــَدهُ اإَِلّ مِلَـــْن اأ

الإلـــه الواحد الأحد الفرد ال�شـــمد الذي ل 

نظـــري له، ول �شـــريك لـــه، بل هو امل�شـــتقل 

بالأمـــر وحده مـــن غري م�شـــارك ول منازع 

ول معار�ـــص، اأمـــا الآلهة التـــي يدعونها من 

دونـــه فهي ل متلك �شـــيًئا، ل ا�شـــتقالًل ول 

على �شـــبيل ال�شـــركـــــة، كما قـــال تعالـــــى: 

{َوالَِّذيـــَن تَْدُعـــوَن ِمن ُدوِنِه َمـــا مَيِْلُكوَن ِمن 

ِقْطِمـــرٍي}، ولي�ـــص هلل من هـــذه الأنداد من 

ظهري ي�شتظهر به يف الأمور، بل اخللق كلهم 

فقراء اإليه عبيد لديه، وهو �شبحانه لعظمته 

وجاللـــه وكربيائه ل يجرتئ اأحد اأن ي�شـــفع 

عنـــده عز وجل يف �شـــيء اإل بعد اإذنه له يف 

ال�شـــفاعة، كما قال تعاىل: {َوَكـــم ّمن ّملٍَك 

يِف ال�ّشَمَواِت َل تُْغِني �َشَفاَعتُُهْم �َشيًْئا اإَِل ِمن 

َذَن اهلل مِلَن يَ�َشـــاء َويَْر�َشى}، وقال 
ْ
ن يَاأ

َ
بَْعِد اأ

تعاىل: {َويَْعبُـــُدوَن ِمن ُدوِن اهلل َما لَ مَيِْلُك 

ْر�ص �َشـــيًْئا َولَ 
َ
ـــَمَواِت َوالأ َن ال�َشّ لَُهـــْم ِرْزًقا ِمّ

 
َ
َنّ اهلل ْمثَاَل اإِ

َ
يَ�ْشـــتَطيُعوَن َفاَل تَ�ْشربُواْ هلِل الأ

نتُْم لَ تَْعلَُمـــوَن}، فالأنداد والأوثان 
َ
يَْعلـــُم َواأ

والأ�شـــنم التي تُعبد مـــن دون اهلل تعاىل ل 

متلـــك رزًقـــا ول تقدر على اإنـــزال مطر ول 

اإنبات زرع ول جتيب نداء ول ت�شـــمع اأ�شاًل، 

وقـــد لقن اهلل عز وجل اإبراهيم \ حجته 

لُوُهْم اإِن َكانُوا 
َ
على قومه فقال لهم: {َفا�ْشـــاأ

بَِت مِلَ تَْعبُُد َما 
َ
يَنطُقوَن}، وقال لأبيـــه: {يَااأ

ُر َوَل يُْغِني َعنَك �َشيًْئا}. َل يَ�ْشَمُع َوَل يُبْ�شِ

• اأخرب اهلل عز وجل امل�شـــركني يف اتخاذهم 
اآلهـــة من دون اهلل ل تقـــدر على خلق جناح 

بعو�شـــة، فهم خملوقون ل ميلكون لأنف�شهم 

ا ول نفًعا، فكيف ميلكون ذلك لعابديهم؟!  �شًرّ

قـــال تعـــاىل: { َواتََخـــُذوا ِمن ُدوِنـــِه اآلَهًة َل 

يَْخلُُقـــوَن �َشـــيًْئا َوُهـــْم يُْخلَُقـــوَن َوَل مَيِْلُكوَن 

ِلُكوَن َمْوًتا َوَل  نُف�ِشـــِهْم �َشًرا َوَل نَْفًعا َوَل مَيْ
َ
ِلأ

َحَياًة َوَل نُ�ُشـــوًرا}، فالذي ل ميلك لنف�شـــه 

ول لغـــريه �شـــيًئا من ذلك ل ي�شـــح اأن يكون 

اإلًهـــا، ولذلك نبه اهلل عـــز وجل على حقارة 

الأ�شنام و�شـــخافة عقول عابديها، فبني اأنه 

لـــو اجتمـــع جميع مـــا يعبدون من الأ�شـــنام 

والأنداد على اأن يخلقوا ذباًبا ما قدروا على 

ذلك، ولذلك قال ] يف احلديث ال�شحيح: 

»قال اهلل تعاىل: ومن اأظلم ممن ذهب يخلق 

كخلقـــي، فليخلقـــوا ذرة، اأو ليخلقوا حبة اأو 

�شعرية«.

• بـــني اهلل عـــز وجـــل اأن هـــذه الآلهـــة مـــن 
الأ�شنام والأوثان ونحوها قد �شنعها النا�ص 

باأيديهـــم، فكيف يعبد الإن�شـــان ما �شـــنعت 

يداه؟! اإن ذلك ل�شـــيء عجاب! وهذه احلجة 

اآتاها اهلل عز وجل اإبراهيم \ على قومه 

تَْعبُـــُدوَن َما تَنِْحتُوَن َواهلل 
َ
حـــني قال: {َقاَل اأ

َخلََقُكْم َوَما تَْعَملُوَن}.

�مل�صـــدر

مو�شـــوعة بيـــان الإ�شـــالم- الـــرد علـــى   •
الفرتاءات وال�شبهات  

�لقر�آن �لكرمي �أبطل تعدد 
�لآلهة بالآية 91 من �سورة 

�ملوؤمنـــون
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العـــامل اليوم يحتـــاج اإىل معرفة 

�شـــحيحة،  معرفـــة  الإ�شـــالم 

ففي العامل اليـــوم ما يزيد على 

خم�شـــة اآلف مليـــون اإن�شـــان ل 

يدينون بالإ�شالم، ومعظم هوؤلء 

مل تبلغهـــم الدعـــوة اإطالًقـــا اأو 

بلغتهم ب�شـــورة م�شوهة، ولذلك 

فاإن م�شاعفة اجلهود يف اإي�شال 

الدعـــوة اإىل هـــوؤلء مـــن اأهـــم 

املهمـــات ومن اأف�شـــل القربات، 

وامل�شـــوؤولية اأعظـــم على الدعاة 

اإىل اهلل، فهم ورثة الأنبياء، وهم 

املطالبـــون بـــاأن ين�شـــروا هداية 

اهلل تعاىل اإىل اأمم الأر�ص كلها، 

فعلينا اغتنام فر�شة وجود غري 

امل�شلمني بيننا، فقد يرجع هوؤلء 

بعد فرتة ق�شـــرية مـــن قدومهم 

مل  وهـــم  امل�شـــلمني  بـــالد  اإىل 

ي�شـــمعوا كالم اهلل، ومل يعر�ـــص 

عليهم الإ�شـــالم، وهـــذا اأمر له 

خطره و�شرره.

اإن التقدم العلمي والتطور الهائل 

يف اأ�شـــاليب الت�شـــال و�شـــرعة 

التغـــري الجتماعـــي... كل ذلك 

من العوامل التي يجب اأن ن�شعها 

يف ح�شـــابنا ونحن نقوم بالدعوة 

اإىل اهلل، حيـــث يفر�ـــص ذلـــك 

علينا اأ�شـــاليب واأدوات جديدة، 

خا�شـــة يف دعوة غري امل�شلمني، 

فعلى الداعية امل�شـــلم اأن يدر�ص 

اأف�شل الو�شـــائل وال�شبل لدعوة 

غـــري امل�شـــلمني اإىل الإ�شـــالم، 

الـــراأي يف  اأهـــل  واأن ي�شت�شـــري 

كيفيـــة دعوة غري امل�شـــلمني اإىل 

الإ�شالم، حتى ي�شتطيع اأن ي�شل 

لأف�شل النتائج وتقبل دعوته بني 

�شعوب العامل.

ومن هذه الأ�شاليب و�شع مل�شق 

�شغري عليه عنوان موقع اإ�شالمي 

لدعوة غري امل�شلمني يف مكتبك، 

اأو بيتك اأو خلف �شيارتك، وهذه 

الفكـــرة جيدة لرت�شـــيخ عناوين 

املواقـــع الإ�شـــالمية لدعوة غري 

امل�شـــلمني وانت�شـــارها بطريقـــة 

رخي�شة و�شـــهلة، بهذه الطريقة 

اأنت داعية ب�شيارتك ويف عملك 

ويف بيتـــك حتى بـــدون اأن تنطق 

بحـــرف واحد !ل تقـــل لن يقراأه 

اأحـــد ولن يزوره اأحـــد، رمبا لن 

يزوره اأحد اليوم، ولكن �شيزوره 

غـــًدا اأو رمبا بعد �شـــنة، اأو يرى 

»بـــن« لـــه يف مـــكان ويت�شـــجع 

ويزوره، ويف مكتبك رمبا يزورك 

ع�شرات من الأ�شـــخا�ص يومًيّا، 

فهل �شـــتقدم لهـــم يومًيّا كتيبات 

اأو اأ�شرطة اأو تدعوهم لالإ�شالم؟ 

فاأنت ت�شتطيع دعوتهم بب�شاطة 

بهذه الطريقة لو و�شعت املل�شق 

يف مـــكان بـــارز وبـــدون ت�شـــويه 

ملكتبك اأو مكان العمل. 

بهـــا  �شـــيارتك.. رمبـــا مت�شـــي 

اأكـــر مـــن 50 كيلومـــرًتا يومًيّا، 

وتقـــف عنـــد كثري من اإ�شـــارات 

املرور، وبال �شـــك يقـــف خلفك 

كثـــري مـــن النا�ص، فلو قـــراأ 50 

�شخ�ًشـــا فقـــط هـــذا الإعـــالن 

الب�شـــيط يومًيّـــا وزاره �شـــخ�ص 

واحـــد فقط منهم، لـــكان عندنا 

يف نهايـــة ال�شـــهر50 زائًرا، فما 

بالك باألف �شـــخ�ص مثاًل قاموا 

بنف�ـــص العمل؟ اإن ذلك يعني 50 

األف زائر �شهرًيّا، لو اأ�شلم منهم 

ع�شـــرة لكان خرًيا وفتًحا كبرًيا! 

ول�شاهمنا يف �شناعة ا�شم ذلك 

املوقع وا�شتهاره، ولرمبا ل يزوره 

اليوم ويزوره بعد �شـــهر اأو �شـــتة 

اأ�شـــهر اأو �شنة اأوع�شـــر �شنوات 

النتائـــج  ي�شـــتعجل  !البع�ـــص 

ويتمنـــى روؤيتهـــا، واإمنـــا اأمرنـــا 

بالبـــالغ فقـــط، واإن كنـــا نحـــب 

روؤية الثمـــار! والتفاوؤل مطلوب، 

ولنرتك التفكري ال�شلبي واملثبط 

يف �شـــلة املهمالت، ولرمبا �شاأل 

�شـــائل هنـــا وقـــال: اأي املواقـــع 

اأ�شـــع اأو األ�شـــق! فاأقرتح موقًعا 

واحًدا لعدة اعتبارات، وهو »كن 

مقتنًعا«

www.beconvinced.com
فهو موقع �شليم املنهج ومتكامل 

من حيث املـــواد العلمية اجليدة 

لغري امل�شلمني، ومن حيث وجود 

ال�شوتيات واملرئيات، بالإ�شافة 

اإىل اأنـــه موقـــع متطور وحمدث 

با�شـــتمرار، وت�شـــميمه ب�شـــيط 

وجميـــل، ولي�ص يف عنوان املوقع 

اأي كلمـــة تتعلق بالإ�شـــالم، مما 

يجعـــل من ينفـــر من اأي �شـــيء 

اإ�شـــالمي يـــزوره ول ينفـــر منه، 

والعنوان �شـــهل احلفظ وم�شجع 

يف  يكـــون  فالقتنـــاع  للزيـــارة، 

اأ�شـــياء كثرية فاأي �شـــيء يق�شد 

بالعنـــوان! اإذن فطـــرق الدعـــوة 

هلل كثرية حتتاج فقط اإىل بع�ص 

التفكري . 

االرتباط بني الدعوة 
والتقدم العلمي يفر�ض 

علينا اال�ستفــادة من 
التقنيــات احلديثـــة

دعوتنـــــــا

د. وفــــــــــاء بنت عامر �لعجمي

كلية العلوم الجتماعية

جامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية

Be happy ! 
beconvinced

.com 
من أساليب 

الدعوة!



اأمرنـــا اهلل تعـــاىل بتدبـــر كتابه 

الكـــرمي، والتاأمل فيمـــا فيه من 

والعقائـــد  والأحـــكام،  احلكـــم 

والأعمـــال، والأخـــالق والآداب، 

فالقـــراآن الكـــرمي كتـــاب هداية 

النـــور  لهـــا  يحمـــل  للب�شـــرية، 

والعلم و�شـــبل الفـــالح يف الدنيا 

والآخرة.

وا�شـــتمل القـــراآن الكـــرمي على 

اآيـــات كثرية تقـــرر اأن هلل تعاىل 

�شـــننا ثابتـــة، ونوامي�ـــص لزمة، 

بالثبـــات  ال�شـــن  هـــذه  تت�شـــم 

وعدم التغري، وتت�شف بال�شمول 

والعموم، كما اأنها نافذة متحققة 

ل تتخلف ول تتبدل، التفقه بها 

تدبـــر لبع�ص مـــا ا�شـــتمل عليه 

القراآن من العلـــوم النافعة، كما 

اأنه يجعل امل�شـــلم على ب�شـــرية 

وبينـــة في�شـــلك �شـــبيل النجـــاة 

ويحذر �شبل الهالك، اأما اجلهل 

بهـــا والإعرا�ص عنهـــا فيعر�ص 

امل�شـــلم للخطر؛ اإذ ل ياأمن املرء 

اأن يقع فيما وقع فيه ال�شـــابقون 

في�شـــيبه مـــا اأ�شـــابهم كما قال 

تعـــاىل: {قـــد خلت مـــن قبلكم 

�شن ف�شريوا يف الأر�ص فانظروا 

كيف كان عاقبة املكذبني}.

الأ�شـــفهاين  الراغـــب  ويعـــرف 

ال�شـــن فيقـــول: ال�شـــن جمـــع 

قـــد  تعـــاىل  �شـــنة، و�شـــنة اهلل 

تقال لطريقـــة حكمته، وطريقة 

طاعتــــــه، نحو {�شـــنة اهلل التي 

قد خلت من قبل ولن جتد ل�شنة 

اهلل تبدياًل}، {ولن جتد ل�شـــنة 

اهلل حتوياًل} ففروع ال�شـــرائع، 

واإن اختلفت �شـــورها، فالغر�ص 

املق�شـــود منهـــا ل يختلـــف ول 

يتبـــدل، وهـــو تطهـــري النف�ـــص 

للو�شـــول اإىل ثـــواب اهلل تعاىل 

وجواره.

وبتتبـــع القراآن الكـــرمي جند اأن 

�شـــن اهلل تعـــاىل متنوعة، منها 

�شنة التغيري كما قال اهلل تعاىل: 

ُ َمـــا ِبَقْوٍم َحتَّى   لَ يَُغـــرِيّ
َ ّ
{اإَِنّ اهلل

نُْف�ِشـــِهْم}، ومنها 
َ
واْ َمـــا ِباأ ُ يَُغـــرِيّ

قـــال اهلل  �شـــنة املداولـــة كمـــا 

تعـــاىل: {َوِتلْـــَك الأيَّـــاُم نَُداِولَُها 

بنَْيَ النَّا�ِص}، ومنها �شنة التدافع 

كما قال تعاىل: {ولول دفع اهلل 

النا�ص بع�شـــهم ببع�ـــص لهدمت 

�شوامع وبيع و�شلوات وم�شاجد 

يذكـــر فيهـــا ا�شـــم اهلل كثرًيا}، 

وغريها من ال�شن القراآنية.

وبع�ص تلك ال�شن الإلهية حتمل 

اخلـــري للم�شـــلمني، لـــذا بينهـــا 

لنـــا �شـــبحانه واأمرنـــا باتباعها 

كما قال تعـــاىل: {اأولئك الذين 

هـــدى اهلل فبهداهـــم اقتـــده}، 

اهلل  {يريـــد  �شـــبحانه:  وقـــال 

ليبني لكم ويهديكم �شـــن الذين 

مـــن قبلكم}، قال ابن �شـــعدي: 

يخرب اهلل تعاىل مبنته العظيمة 

ومنحته اجل�شيمة وح�شن تربيته 

لعبـــاده املوؤمنـــني و�شـــهولة دينه 

فقـــــال: {يريد اهلل ليبني لكم} 

اأي: جميع ما حتتاجون اإىل بيانه 

مـــن احلـــق والباطــــل، واحلالل 

واحلــــرام {ويهديكم �شن الذين 

من قبلكم} اأي: الذين اأنعم اهلل 

عليهـــم مـــن النبيـــني واأتباعهـــم 

يف �شـــريهم احلميـــدة واأفعالهم 

ال�شـــديدة و�شـــمائلهم الكاملـــة، 

فلذلك نفذ ما اأراده، وو�شح لكم 

وبـــني بياًنـــا كما بني ملـــن قبلكم 

وهداكم هداية عظيمة يف العلم 

والعمل.

وقال تعاىل: {�شنة اهلل التي قد 

خلـــت مـــن قبل ولن جتد ل�شـــنة 

اهلل تبدياًل}، قال ابن �شـــعدي: 

هذه ب�شارة من اهلل تعاىل لعباده 

املوؤمنني بن�شرهم على اأعدائهم 

كثـــري:  ابـــن  وقـــال  الكافريـــن، 

اأي: هـــذه �شـــنة اهلل وعادته يف 

خلقه: مـــا تقابل الكفر والإميان 

ن�شـــر  اإل  في�شـــل  موطـــن  يف 

اهلل الإميـــان علـــى الكفر فرفع 

احلق وو�شـــع الباطـــل، كما فعل 

تعـــاىل يوم بدر باأوليائه املوؤمنني 

مـــن  اأعدائـــه  علـــى  ن�شـــرهم 

امل�شـــركني مع قلة عدد امل�شلمني 

وكرة امل�شركني.

كمـــا اأن بع�ـــص تلـــك ال�شـــن يف 

حقيقتهـــا عقوبـــة ج�شـــيمة كما 

قـــال تعاىل: {فهـــل ينظرون اإل 

�شـــنة الأولـــني فلـــن جتد ل�شـــنة 

اهلل تبدياًل ولن جتد ل�شـــنة اهلل 

حتوياًل}، قال ابن �شعدي: �شنة 

اهلل يف الأولني التي ل تبدل ول 

تغـــري اأن كل من �شـــار يف الظلم 

والعناد وال�شـــتكبار على العباد 

اأن حتل به نقمته، وت�شـــلب عنه 

نعمته، فليرتقـــب هوؤلء ما فعل 

باأولئك.

وقال �شـــبحانه: {�شـــنة اهلل يف 

الذيـــن خلوا من قبـــل ولن جتد 

ل�شـــنة اهلل تبديـــاًل}، قـــال ابن 

�شعدي: من متادى يف الع�شيان، 

وجتراأ على الأذى ومل ينته منه، 

فاإنه يعاقـــب عقوبة بليغة {ولن 

جتـــد ل�شـــنة اهلل تبديـــاًل} اأي: 

تغيرًيا، بل �شـــنته تعاىل وعادته 

جاريـــة مع الأ�شـــباب املف�شـــية 

مل�شبباتها.

�سنن اهلل ثابتة جتعل 
امل�سلم على ب�سرية 
في�سلك �سبيل النجاة 

}ولن تجد 
لسنة اهلل 
تحويال{
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وقال عز وجل: {�شـــنة من قد اأر�شلنا قبلك 

مـــن ر�شـــلنا ول جتد ل�شـــنتنا حتوياًل}، قال 

ابـــن �شـــعدي يف فوائد الآيـــة: وفيها اأن اهلل 

اإذا اأراد اإهالك اأمة ت�شـــاعف جرمها وعظم 

وكرب، فيحق عليها القول من اهلل فيوقع بها 

العقاب، كما هي �شنته يف الأمم اإذا اأخرجوا 

ر�شـــولهم، وقال ابن كثـــري: اأي هكذا عادتنا 

يف الـــذي كفـــروا بر�شـــلنا، واآذوهـــم بخروج 

الر�شـــول من بني اأظهرهـــم ياأتيهم العذاب، 

ولـــول اأنـــه �شـــلى اهلل عليه و�شـــلم ر�شـــول 

الرحمـــة جلاءهم من النقـــم يف الدنيا ما ل 

قبـــل لأحد به، ولهـــذا قال تعاىل: {وما كان 

اهلل ليعذبهم واأنت فيهم}.

وقال تعاىل: {�شـــنة اهلل يف الذين خلوا من 

قبـــل وكان اأمر اهلل قدًرا مقـــــدوًرا}، وقال 

{�شـــنة اهلل التي قد خلت يف عباده وخ�شـــر 

هنالـــك الكافرون}، قال ابن كثري: اأي: هذا 

حكـــم اهلل يف جميـــع مـــن تاب عنـــد معاينة 

العذاب اأنه ل يقبل، ولهذا جاء يف احلديث: 

اإن اهلل يقبل توبة العبد ما مل يغرغر.

واأطلـــق اهلل تعاىل �شـــنة الأولني على عادته 

يف اإهـــالك املكذبـــني فقـــال تعـــاىل: {وما 

منـــع النا�ـــص اأن يوؤمنـــوا اإذ جاءهـــم الهـــدى 

وي�شـــتغفروا ربهم اإل اأن تاأتيهم �شنة الأولني 

اأو ياأتيهـــم العذاب قباًل}، قال ابن �شـــعدي: 

اأي: مـــا منع النا�ص مـــن الإميان، واحلال اأن 

الهـــدى الذي يح�شـــل به الفـــرق بني الهدى 

وال�شالل، واحلق والباطل، قد و�شل اإليهم، 

وقامـــت عليهم حجـــة اهلل، فلم مينعهم عدم 

البيـــان، بـــل منعهـــم الظلـــم والعـــدوان عن 

الإميـــان، فلـــم يبـــق اإل اأن تاأتيهم �شـــنة اهلل 

وعادتـــه يف الأولـــني من اأنهـــم اإذا مل يوؤمنوا 

عوجلـــوا بالعذاب، اأو يرون العذاب قد اأقبل 

عليهـــم وراأوه مقابلة معاينـــة، اأي: فليخافوا 

مـــن ذلك وليتوبوا من كفرهـــم قبل اأن يكون 

العذاب الذي ل مرد له.

وقـــال �شـــبحانه: {ل يوؤمنون بـــه وقد خلت 

�شـــنة الأولني}، قال ابـــن كثري: اأي: قد علم 

مـــا فعل تعاىل مبن كذب ر�شـــله من الهالك 

والدمار، وكيف اأجنى اهلل الأنبياء واأتباعهم 

يف الدنيا والآخرة.

وقال تعاىل: {واإن يعودوا فقد م�شـــت �شنة 

الأولـــني}، قـــال ابـــن كثـــري: وقولـــه: {واإن 

يعودوا} اأي: ي�شتمروا على ما هم فيه {فقد 

م�شت �شنة الأولني} اأي: فقد م�شت �شنتنا 

يف الأولـــني اأنهـــم اإذا كذبوا وا�شـــتمروا على 

عنادهم اأنا نعاجلهم بالعـذاب والعقوبة. 
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الإن�شـــان قبـــل اإ�شـــالمه يكـــون 

حتكمـــه  ل  اخلطـــوات،  تائـــه 

ال�شـــوابط، ول تردعه الأخالق، 

ول ي�شت�شعر الرقيب يف اأفعاله، 

في�شدر منه ما ل حتمد عقباه، 

اإل اأنه هناك �شـــوؤال ونحن اأمام 

هذه احلالة، هل يكون الإن�شـــان 

يف هـــذه احلالة غـــري قادر على 

احلكم على اأفعاله اأخري اأم �شر؟ 

ل واألـــف ل، فهو يعرف اأنه على 

اخلطـــاأ، لكـــن قد تكـــون هناك 

عديـــد مـــن املوانع التـــي متنعه 

مـــن اتبـــاع احلق، وهـــذه املوانع 

قد تكون داخلية )نف�شية( تتعلق 

بال�شـــخ�ص نف�شـــه، وقـــد تكون 

اأو  اأو جـــاه  خارجيـــة كمن�شـــب 

مال.

املانـــع الذاتـــي الذي قـــد يجعل 

الإن�شـــان معر�ًشـــا عن الإ�شالم 

هو اخلوف من عدم القبول لدى 

اهلل عز وجل، فالإن�شان يف حالة 

البعد عن اهلل �شـــبحانه وتعاىل 

يكـــون يف حالـــة مـــن التخبـــط 

النف�شـــي التي ل توؤهلـــه للحكم 

على الأمور احلكم ال�شحيح، ول 

يح�شن تقدير عواقب الأمور. 

وبالتـــايل فمن واجـــب الداعية 

مراعـــاة ذلـــك عنـــد دعوته اإىل 

اهلل عز وجل، فاملدعو قد تكون 

اأرهقتـــه الذنوب التـــي اقرتفها 

ويريـــد خمرًجـــا ممـــا هـــو فيه 

لت�شـــتقيم حياتـــه، وهنا ل يكون 

اأمامه �شوى الإ�شالم.. ولكن هل 

يوجد من يح�شن عر�ص الإ�شالم 

عليه ليخرجه من الظلمات اإىل 

النور، وي�شلم حياته جمدًدا اإىل 

اهلل عـــز وجـــل، وي�شت�شـــلم اإىل 

فطرته التي فطره اهلل عليها.

لالأخـــت  ق�شـــة  هنـــا  اأتذكـــر 

عائ�شـــة الكينية، وهي من اأ�شهر 

املهتديات الالتـــي اأجرت معهن 

ال�شا�شات العاملية اللقاءات حول 

ق�ش�ص اإ�شالمهن.

لقـــد اعتنقـــت عائ�شـــة اأكر من 

10 ديانـــات، ولكنهـــا مل جتـــد 
�شـــبيلها فيها، وعر�ص عليها اأن 

تكـــون راهبة خريجـــة الفاتيكان 

معقل الن�شرانية باإيطاليا، لكنها 

مل جتد هذا الأمر يتنا�شـــب مع 

فطرتها، وعا�شت حياة التخبط 

والتيـــه �شـــنوات طويلـــة، اإىل اأن 

وجـــدت نف�شـــها- بعـــد الـــراء 

الفاح�ص واحلياة املادية الرغدة- 

يف م�شـــحة لالأمرا�ص الع�شبية 

وحاولـــت  للعـــالج،  با�شـــرتاليا 

الهرب اأكر من مرة، ويف اإحدى 

الليايل وجدت برناجًما يتحدث 

عـــن الإ�شـــالم، فتعرفـــت قلياًل 

علـــى الإ�شـــالم، وهـــي علـــى ما 

هي عليه، وبينما كانت يف زيارة 

لأحـــد اأقاربهـــا مـــن امل�شـــلمني، 

وجدت عنده امل�شـــحف املرتجم 

واأخذت تت�شـــفحه اإىل اأن وقعت 

عيناها على الآية القراآنية {ُقْل 

�ْشـــَرُفوا َعلَى 
َ
يا ِعَبـــاِدَي الَذيَن اأ

 ِ
َّ

ْحَمِة اهلل نُف�ِشهْم َل تَْقنَُطوا ِمن َرّ
َ
اأ

اإِّن اهلل يَْغِفـــُر الّذنُوَب َجِميًعا اإِنَُّه 

ِحيُم}، فاأ�شلمت. ُهَو الَْغُفوُر الَرّ

وهـــذا يذكرنا مبـــا ورد عن ابن 

عبا�ص ر�شـــي اهلل عنهما، قال: 

بعث ر�شول اهلل ] اإىل وح�شي 

قاتل حمزة يدعوه اإىل الإ�شالم، 

فاأر�شـــل اإليه وح�شي: يا حممد، 

كيـــف تدعـــوين اإىل دينك واأنت 

تزعـــم اأن مـــن قتل، اأو اأ�شـــرك، 

اأو زنـــا يلـــق اأثاًما، ي�شـــاعف له 

العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه 

مهاًنا. واأنا قد �شنعت ذلك فهل 

جتـــد يل مـــن رخ�شـــة؟! فاأنزل 

اهلل عز وجل {اإِّل َمن تَاَب َواآَمَن 

ْولَِئَك 
ُ
ا َفاأ َوَعمـــَل َعَمـــاًل �َشـــاحِلً

َح�َشـــنَاٍت  �َشـــِيّئَاِتِهْم  ُل اهلل  يَُبـــِدّ

ِحيًما}، فقال  َوَكاَن اهلل َغُفوًرا َرّ

وح�شـــي: يا حممد، هذا �شـــرط 

�شـــديد: اإل مـــن تـــاب، واآمـــن، 

وعمـــل عمـــاًل �شـــاحًلا، فلعلـــي 

ل اأقـــدر على هـــذا! فاأنزل اهلل 

عـــز وجـــل: {اإِّن اهلل لَ يَْغفُر اأن 

يُ�ْشَرَك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك مِلَن 

يَ�َشاء}، فقال وح�شي: يا حممد، 

اأرى بعد م�شيئة، فال اأدري يغفر 

يل اأم ل! فهـــل غري هذا؟ فاأنزل 

اهلل عـــز وجـــل {ُقْل يَـــا ِعَبادَي 

نُف�شـــهْم ل 
َ
�ْشـــَرُفوا َعلَى اأ

َ
اّلِذيَن اأ

 
َ
تَْقنَُطـــوا ِمن ّرْحَمـــِة اهلل اإّن اهلل

نـــُه ُهَو  يَْغِفـــُر الذنُـــوَب َجِميًعـــا اإِ

الَْغُفوُر الّرِحيُم}، فقال وح�شي: 

هـــذا. فجاء فاأ�شـــلم.. قال عليه 

ال�شالة وال�شالم: هي للم�شلمني 

عامة. 

غري امل�سلم يكون بحاجـة 
اإلى من ياأخـذ بيديه اإلى 
الإ�سالم وينتظر )دعوة(
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�ملحامي منيف �لعجمي

مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف 

بالإ�شالم

طريق �لهدى

بالغ.. 
للمسلمين 

عامة..  
ولغير 

المسلمين 
خاصة



�لدين  تقي  رزق  خالد  •"�ل�صيخ 
باحث يف �شوؤون اجلالية امل�شلمة باأمريكا الالتينية

يـــزداد معدل انت�شـــار الإ�شـــالم يف الربازيل 

يوًما بعد يوم، ويعد اأقل بكثري مقارنة باأوروبا 

واأمريـــكا، ومرد ذلك لعدة اأ�شـــباب منها قلة 

الكتب املرتجمة للغة الربتغالية، وقلة الدعاة، 

وخ�شو�شـــا الذين يجيـــدون التحدث باللغة 

الربتغالية، وافتقاد املوؤ�ش�شـــات الإ�شـــالمية 

ملنظومـــة من الربامـــج واخلطـــط املتكاملة 

التي تعنى ب�شوؤون امل�شلمني اجلدد.

وتعـــاين ن�شـــبة مـــن هـــوؤلء امل�شـــلمني نوًعا 

مـــن التهمي�ص وعدم الهتمـــام، بل والتمييز 

العن�شـــري يف املعاملة من بع�ص املوؤ�ش�شات 

ال�شـــاحة  علـــى  املوجـــودة  الإ�شـــالمية 

الربازيلية.

ومن ثم فقد تبنت اإدارة ال�شـــوؤون الإ�شالمية 

باحتاد املوؤ�ش�شـــات الإ�شـــالمية يف الربازيل 

للعنايـــة  متكامـــاًل  م�شـــروًعا  فـــرتة  منـــذ 

بامل�شـــلمني اجلدد، ت�شـــمل املرحلـــة الأوىل 

منـــه التعريـــف بالإ�شـــالم داخـــل الربازيـــل 

مـــن خـــالل فعاليـــات خمتلفة حتـــت عنوان 

»اعرف الإ�شـــالم« �شـــملت طاولة الإ�شـــالم 

يف اأهـــم �شـــوارع الربازيل، ومـــن خالله يتم 

توزيع الكتاب الإ�شـــالمي باللغـــة الربتغالية 

والن�شـــرات املختلفة وترجمة معاين القراآن، 

وامل�شاركة يف املعار�ص الدولية لتوزيع الكتاب 

جماًنا، والكثري من املنا�شط التعريفية داخل 

املدار�ص واجلامعات.

واآتـــت هـــذه اخلطـــوات ثمارها مـــن خالل 

اإ�شالم كثري من الربازيليني، ومن هنا جاءت 

اأهميـــة اخلطـــوات التاليـــة للعنايـــة بهوؤلء 

امل�شـــلمني اجلـــدد من خـــالل برامـــج »تعلم 

الإ�شـــالم«  الـــذي يهـــدف للمحافظـــة على 

هويتهم الإ�شـــالمية عن طريق برامج علمية 

وتربوية.

وكان مـــن ال�شـــروري اأن يتعـــاون الحتـــاد 

مـــع موؤ�ش�شـــة دعوية لهـــا ثقل يف ال�شـــاحة 

الربازيليـــة، ولذلـــك متت خماطبـــة املجل�ص 

الأعلـــى لالأئمـــة وال�شـــوؤون الإ�شـــالمية يف 

الربازيل ليكون موجًها ومر�شًدا وراعًيا لتلك 

املرحلة الهامة يف تربية امل�شلمني اجلدد على 

املبادئ الإ�شـــالمية، وتكوين مالمح امل�شروع 

التعليمـــي والرتبوي اخلا�ـــص بهم، فتم عمل 

دورات �شـــرعية برعايـــة واإ�شـــراف م�شـــايخ 

املجل�ـــص، ومت منـــح بع�ـــص هوؤلء امل�شـــلمني 

العناية
 بالمسلمين 

الجدد

رعاية �مل�سلمني �جلدد حتتاج 
للمزيد من �خلطط و�لرب�مج 

و�لتن�سيق بني �ملوؤ�س�سات �ملختلفة 
د�خل �لرب�زيل وخارجها
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�مل�صلمون �جلدد



منًحـــا درا�شية للح�شول علـــى دورات لتعلم 

اللغـــة العربية ومبادئ الديـــن الإ�شالمي يف 

جمهورية م�شـــر العربية، وابتعـــاث بع�شهم 

للدرا�شـــة يف اجلامعـــات الإ�شالميـــة بدول 

العامل الإ�شالمي.

وقد قام بع�ـــص دعاة املجل�ص بافتتاح املعهد 

الالتينـــي الأمريكـــي للدرا�شـــات الإ�شالمية 

والذي يتوىل اإدارته الدكتور ال�شـــيخ حممد 

القا�شـــم الرهيدي ع�شـــو الهيئـــة التنفيذية 

واأحد اأع�شاء جمل�ص الفتوى مبجل�ص م�شايخ 

الربازيل، ومهمته تدري�ص العلوم الإ�شـــالمية 

عن طريـــق �شـــبكة الإنرتنت، وي�شـــم عدًدا 

كبرًيا من امل�شلمني اجلدد.

ومـــن اأهـــم امل�شـــاريع الرتبوية التـــي حر�ص 

عليها احتاد املوؤ�ش�شات الإ�شالمية الرحالت 

املجانية للحـــج والعمرة، والتي تكون �شـــبًبا 

مهمـــا يف تثبيـــت هـــوؤلء امل�شـــلمني اجلـــدد 

علـــى دينهم، وقـــد مت هذا امل�شـــروع برعاية 

واإ�شراف املجل�ص الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية 

يف الربازيـــل، حيـــث متت ا�شت�شـــافة 6 من 

امل�شلمني اجلدد يف مو�شم احلج خالل العام 

املا�شي.

ثم امتد هذا الن�شاط لي�شمل امل�شلمني اجلدد 

من قارة اأمريكا الالتينية فكانت العمرة التي 

متت خالل �شهر اأبريل احلايل والتي �شمت 

م�شلمني من »الربازيل– الباراجواي– بريو– 

ت�شيلي«، وا�شتملت العمرة على برامج علمية 

وتربوية خالل ع�شـــرة اأيام هي فرتة الإقامة 

مبكة املكرمـــة واملدينة املنـــورة، حيث كانت 

هناك الدرو�ص العلميـــة والزيارات امليدانية 

لالأماكن التاريخية مبكة واملدينة املنورة.

و�شـــملت الزيـــارة عقـــد لقاء بني امل�شـــلمني 

اجلـــدد من قـــارة اأمريـــكا الالتينية وطالب 

العلم الذين يدر�شـــون باجلامعة الإ�شـــالمية 

يف املدينـــة املنـــورة من تلك القـــارة للتعارف 

فيما بينهم وحتفيزهم لطلب العلم.

جميـــع  بدعـــوة  املهيـــدب  عائلـــة  وقامـــت 

امل�شـــلمني اجلـــدد الذين ا�شـــتفادو من هذا 

الربنامـــج وعددهـــم 115 من 25 جن�شـــية 

خمتلفـــة يف ديوانيـــة جـــدة اخلا�شـــة بتلك 

العائلة الكرمية، حيث �شـــارك ال�شيخ عماد 

املهيـــدب وبع�ـــص اأفـــراد اأ�شـــرته يف تكرمي 

امل�شلمني اجلدد وال�شتماع لبع�ص الق�ش�ص 

لأ�شـــباب اعتناقهم لالإ�شالم وزيادة التعارف 

والرتباط فيما بينهم.

ويف نهايـــة اللقـــاء مت �شـــكر القائمـــني على 

هـــذا امل�شـــروع العظيـــم من عائلـــة املهيدب 

والقائمني على تنظيمه، ومت توجيه ال�شـــكر 

ل�شـــفارات خـــادم اخلرمـــني ال�شـــريفني يف 

�شتى بقاع املعمورة لت�شهيلهم ح�شول هوؤلء 

امل�شلمني على تاأ�شريات العمرة.

اإن رعايـــة امل�شـــلمني اجلدد حتتـــاج للمزيد 

من اخلطـــط والربامج والتعاون والتن�شـــيق 

بـــني املوؤ�ش�شـــات املختلفـــة داخـــل الربازيل 

وخارجها، ويقع على املجل�ص الأعلى لالأئمة 

وال�شـــوؤون الإ�شـــالمية يف الربازيـــل العـــبء 

الأكرب، حيث يجب اأن يعتمد املجل�ص منهًجا 

علميًّـــا موحـــًدا لتدري�ص الدين الإ�شـــالمي 

والتعريف به، يعتمد على الو�شطية ومراعاة 

الواقـــع الربازيلـــي، وحتى ل تكون ال�شـــاحة 

عر�شـــة ملناهج منحرفة اأو اأفـــكار متطرفة 

تكـــون �شـــبًبا يف نفـــور النا�ص من الإ�شـــالم 

بدل من اعتمـــاده منهًجا حلياتهم و�شـــبياًل 

ل�شعادتهم يف الدنيا والآخرة.

ومـــن هنـــا يفتـــح املجل�ـــص الأعلـــى لالأئمة 

وال�شـــوؤون الإ�شـــالمية يف الربازيـــل ذراعيه 

لأي م�شـــاهمة فعالـــة مـــن داخـــل اأو خارج 

الربازيل، �شواء من �شخ�شيات اأو موؤ�ش�شات 

للعمل على دفع م�شـــرية الدعوة الإ�شـــالمية 

والتعريف بها داخل الربازيل. 
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عمـــر الإن�شـــان يف الدنيـــا ق�شـــري.. ولكـــن 

هـــذا العمر قـــد يطول مبا يقدمه �شـــاحبه 

من اأعمـــال خريية، وكثريون مـــن اأبناء هذا 

البلد الطيب الكويت اأفنوا حياتهم يف العمل 

اخلريي، فعـــمَّ هذا اخلري اأنحـــاء املعمورة، 

ومل يخـــُل بلـــد منه، ومل يكن ُقطـــر اإل وكان 

للعمل اخلريي الكويتي اأثٌر فيه، ف�شاًل عما 

بذره الكويتيون داخل بلدهم.. هوؤلء الرجال 

هم حم�شـــنو الكويت، ولذا فاإننا يف كل عدد 

�شـــوف نقدم �شخ�شية من تلك ال�شخ�شيات 

التي بذرت اخلري يف كل مكان لنتن�شم عبري 

�شـــريهم العطرة. فت�شبهوا بهم اإن مل تكونوا 

مثلهم.. اإن الت�شبه بالرجال فالح.

عبـــداهلل بن را�شـــد بـــن حمد بن �شـــعد بن 

عبداهلل الزير، ُولد يف منطقة القبلة مبدينة 

الكويـــت عام 1325هـ املوافق لعام 1907م، 

وينتمي اإىل ع�شرية الزيرة.

تربى عبداهلل الزير تربية اإ�شـــالمية يف بيت 

كـــرم و�شـــخاء على يد والده املرحوم را�شـــد 

الزير الذي علمه املحافظة على ال�شالة يف 

امل�شجد وحب القراآن الكرمي ثم تلقى تعليمه 

يف مدر�شة املباركية.

بداأ املرحـــوم عبداهلل الزيـــر حياته العملية 

ع�شـــاميًّا ككثريين غريه من كبار التجار يف 

الكويت اآنذاك، فعمل يف البحر وال�شفر، ثم 

التحـــق بالعمل يف الأمـــن العام، بعدها ترك 

العمـــل احلكومي وطلب الـــرزق يف التجارة 

ففتح اهلل عليه بالرزق الوفري فنمت جتارته 

وبارك اهلل فيها.

�أوجه �لإح�صان يف حياته

حر�ـــص عبداهلل الزيـــر على الـــرب بوالديه، 

فاأكرمهما وقام على رعايتهما اإىل اأن توفاهما 

اهلل، فاأح�شـــن اإىل اأقاربهمـــا واأ�شـــدقائهما 

وجريانهمـــا وتلم�ـــص حوائجهـــم و�شـــعى يف 

ق�شـــائها، وحر�ص على �شنة ذبح الأ�شاحي، 

كما عرف عنه كرمه و�شخاوؤه، واهتم ب�شقي 

املاء، ودعم امل�شروعات واللجان اخلريية.

وملا كان املح�شن عبداهلل الزير– رحمه اهلل- 

مـــدرًكا عظمة امل�شـــاجد ودورها اجلليل يف 

الإ�شالم بذل ق�شارى جهده يف اإعمار بيوت 

اهلل داخل الكويت وخارجها، فقد وفقه اهلل 

اإىل بنـــاء اأربعـــة م�شـــاجد باأربـــع مناطق يف 

الكويـــت وهي الرو�شـــة، والعمرية، وحويل، 

وال�شـــاملية، اأمـــا يف اخلـــارج فقد قـــام ببناء 

م�شجد »اإي�شت لن�شنغ«، وم�شجد »الإميان« 

بالبحرين، وثالثة م�شاجد بكينيا.

وفاته

بعد حياة حافلة بالعمل يف �شبيل اهلل تعاىل، 

والبذل والعطاء والبناء، و�شل فيها املح�شن 

را�شـــد الزير خري عقباه بخري دنياه، تويف– 

رحمـــه اهلل- وعلـــى ل�شـــانه جتـــري حروف 

القـــراآن الكرمي، يف م�شـــاء الرابع من �شـــهر 

يوليو عام 1990م، املوافق عام 1410هـ.

ويروي ابنه خالد عبداهلل الزير هذا امل�شهد 

فيقول: بعد اأن فا�شـــت روح الوالد– رحمه 

اهلل- اإىل بارئها امتالأ وجهه بالنور، وغمرت 

املكان رائحة عطرة، �شهد بها كل من ح�شر 

وفاتـــه.. رحمـــه اهلل تعـــاىل رحمة وا�شـــعة 

واأ�شكنه ف�شيح جناته.  

عبداهلل بن راشد الزير.. 
عمله الصالح 
أجرى القرآن على لسانه 
لحظة وفاته!

اهتم عبداهلل الزير 
ب�شقي املـاء ودعــم امل�شروعات 

واللجـــان اخلــــريية
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رجال من �لكويت



يف هـــذه املقالـــة نوا�شـــل مـــا يقولـــه الطب 

احلديث عن فوائد ال�شيام لندرك اأن القراآن 

عندما جعل ال�شيام فر�ًشا واجًبا على امل�شلم 

اإمنا �شبق اأطباء الع�شر احلديث يف دعوتهم 

اليوم اإىل هذا ال�شـــيام بعدمـــا راأوا النتائج 

املبهـــرة التي يقدمها هذا ال�شـــالح العجيب 

لالإن�شان يف مواجهة كثري من الأمرا�ص.

�ل�صيام يجدد �ل�صباب!

اأظهرت الدرا�شـــات والتجارب اأن ممار�شـــة 

ال�شـــيام على احليوانات ي�شاعف من فرتة 

بقائهـــا اأو حياتهـــا! وجند كذلـــك املئات من 

الكتب ال�شـــادرة حول ال�شـــيام وهي ملوؤلفني 

غـــري م�شـــلمني، وجميعهـــم يوؤكـــدون عالقة 

ال�شـــيام بالعمـــر املديـــد، ويوؤكـــد كثـــري من 

العلماء اأن ال�شوم هو اأف�شل طريقة لل�شيطرة 

على ج�شم �شـــحيح ومعافى، وهذا بالن�شبة 

ل�شـــيامهم، وهو على ع�شري الفواكه فقط، 

ول يتميز باأي روحانية اأو خ�شوع اأو اإح�شا�ص 

مبتعة ال�شيام كما يف البلدان الإ�شالمية.

اإن التنظيـــف امل�شـــتمر للخاليا با�شـــتخدام 

ال�شـــيام يوؤدي اإىل اإطالة عمر هذه اخلاليا 

وبالتايل تاأخر ال�شيخوخة لدى من ينتظم يف 

ال�شيام، حتى اإن حاجة اجل�شم من الربوتني 

تخف خالل ال�شـــيام اإىل اخلم�ص! وهذا ما 

يعطي قـــدًرا من الراحة للخاليا، وال�شـــيام 

هو و�شـــيلة لتجديد خاليا اجل�شـــم ب�شـــكل 

اآمن و�شـــحيح، فاإذا كان هذا تاأثري ال�شـــيام 

غـــري الإ�شـــالمي، فكيـــف بتاأثـــري ال�شـــيام 

الإ�شالمي؟

عالج �لتدخني بال�صيام

ي�شـــاعد ال�شـــوم علـــى ترك التدخـــني! فهو 

يعمل يف ج�شم الإن�شان مثل ال�شالح اخلفي 

الـــذي ل يُـــرى، فيطـــرد املواد ال�شـــامة مثل 

النيكوتـــني، ويف نف�ـــص الوقت ينظـــف الدم 

فتنخف�ص ال�شهوة للدخان ب�شرعة مذهلة.

اإن اأ�شواأ عادة يف هذا الع�شر هي التدخني، 

لأنه ي�شـــاحب الإن�شـــان يف جميع املنا�شبات 

احلزينة اأو ال�شـــعيدة اأو الغا�شـــبة.. ويبقى 

معه حتى يو�شـــله اإىل املوت! لذلك اأف�شـــل 

طريقة لرتك التدخني هي ممار�شـــة ال�شوم 

والدعـــاء هلل تعـــاىل، فهـــو القـــادر على اأن 

يعينـــك على ترك هذه العادة املهلكة، وتذكر 

اأنه من ترك �شـــيًئا هلل عو�شه اهلل خرًيا منه  

فع�شى اأن يبدلك خرًيا.

عالج �أمر��س �جلهاز �له�صمي 

بال�صيام

كثري من الأ�شـــخا�ص امل�شـــابني بالإم�شـــاك 

املزمـــن تناولـــوا كثـــريا من الأدويـــة دون اأي 

فائـــدة، ليتهم يجّربون ال�شـــوم و�شـــيجدون 

ن ال�شـــريع حلالتهم باإذن اهلل تعاىل،  التح�ُشّ

وكذلك اأ�شـــحاب الأمرا�ـــص املزمنة للجهاز 

اله�شـــمي ميكن اأن يجدوا يف ال�شـــيام حاًلّ 

موؤكـــًدا ل�شـــفائها، وكذلك التهـــاب القولون 

والتهـــاب الأمعـــاء املزمن، وجنـــد الباحثني 

يوؤكـــدون اأن 85 % مـــن الأمرا�ـــص تبداأ يف 

القولون غري النظيف والدم امللوث.

الصيام.. 
إعجاز ودواء لكل داء 

في الجسم
م. عبدالدائم الكحيل
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ال�شـــوم ينظف الأمعاء والقولون واملعدة من 

املواد ال�شارة وي�شاعد اجلهاز اله�شمي على 

العمل بكفـــاءة اأعلى، ولذلك فاإن املعدة بيت 

الداء واحلمية راأ�ص الدواء! واأف�شـــل حمية 

ميكن لالإن�شان اأن يتبعها هي ال�شوم!

عالج �لكول�صرتول �ل�صار بال�صيام

ال�شـــيام ي�شاعد مر�شـــى الكول�شرتول على 

ال�شـــفاء. وقـــد يكون ال�شـــبب الرئي�شـــي يف 

ذلك هـــو اأن ال�شـــائم يتمتع بنف�شـــية جيدة 

وحالـــة م�شـــتقرة تغيـــب فيهـــا النفعـــالت 

ال�شـــكينة  عليـــه  وتخيـــم  وال�شـــطرابات، 

والطماأنينـــة، وهـــذا مـــا ينظم عمـــل اأجهزة 

اجل�شـــم ويجعلهـــا اأكـــر قـــدرة وكفـــاءة يف 

عـــالج اخللل يف عمـــل اأجهزة اجل�شـــم مثل 

تنظيـــم اإفـــراز الأن�شـــولني وعـــالج مر�ـــص 

ال�شـــكري وتنظيم م�شتوياته وتخفي�ص ن�شبة 

الكول�شرتول ال�شار يف الدم.

وهنـــاك بع�ص الدرا�شـــات توؤكد اأن ال�شـــوم 

يعالج �شـــغط الدم العـــايل، ويقول الأطباء: 

حـــالت كثرية مـــن الإ�شـــابة ب�شـــغط الدم 

املرتفع واملزمن ل يعطـــي الدواء الكيميائي 

معهـــا اإل نتائـــج حمدودة، يعاجلها ال�شـــيام 

ب�شكل جيد.

عالج �حل�صو�ت و�لربو بال�صيام

يفيد ال�شـــوم يف الوقاية من مر�ص احل�شـــو 

الكلوي، وكذلك احل�شوات باأنواعها، وتوؤكد 

بع�ص الدرا�شـــات اأن ال�شـــوم يعالـــج الربو، 

فال�شـــوم و�شيلة جيدة لعالج الربو واأمرا�ص 

اجلهاز التنف�شي، وكثري من الأمرا�ص املزمنة 

للجهاز التنف�شي تزول مبجرد املداومة على 

ال�شيام، ف�شبحان اهلل!

�صالح يعمل يف �خلفاء

اأثناء جتويل يف بع�ص املواقع الطبية والعالج 

الطبيعي وجدُت اأن اأف�شل طريقة لعالج كثري 

من الأمرا�ص هو ال�شوم، ووجدتهم يطلقون 

ال�شـــيحات والنداءات للنا�ـــص لكي يعتمدوا 

هذه التقنية الرخي�شة ذات الفوائد الكثرية، 

وتذكـــرُت نعمـــة اهلل علينـــا نحن امل�شـــلمني 

عندمـــا اأمرنا بال�شـــيام، بل وجعل ال�شـــوم 

عبادة خا�شة له �شبحانه هو يجزي بها، وقد 

ـــد اأهمية هذه العبـــادة حبيبنا حممد ]  اأَكّ

عندما �شـــَبّه ال�شـــوم بالرت�ص الذي يحتمي 

به املقاتل فقال: »وال�شوم ُجنَّة« رواه م�شلم، 

واجُلنَّة هي ال�شـــيء الذي يحتمي الإن�شـــان 

بـــه من خطـــر ما اأو من عدو ما، وال�شـــوؤال: 

مـــا الأخطار؟ ومن هـــم الأعداء الذين يقف 

ال�شيام بيننا وبينهم؟ يقول العلماء اإن اأخطر 

�شـــيء يهـــدد حيـــاة اخلاليا يف اجل�شـــم هو 

ال�شـــموم التي ترتاكم داخـــل اخلاليا وتعيق 

عملهـــا وتقلـــل من ن�شـــاطها، هذه ال�شـــموم 

متكـــث لفرتات طويلة يف اجل�شـــم ول ميكن 

اإزالتها، وغالًبا تكون هذه ال�شـــموم م�شوؤولة 

عن الهرم املبكر لدى الإن�شان.

ومـــن اأهم الفوائد التي يقدمها ال�شـــيام اأنه 

ين�شـــط نظام املناعة للج�شم، ونحن نعلم اأن 

جهاز املناعة هو اجلنود التي حتر�ص اجل�شم 

ال�شـــارة  والبكرتيـــا  الفريو�شـــات  وتهاجـــم 

وتدافع عن اجل�شـــم �شـــد اأي ج�شم غريب، 

ولذلك فاإن ال�شيام يقوي هذه اجلنود ويزيد 

من ن�شـــاطها وكفاءتها، وبالتـــايل فهو يعمل 

ك�شـــالح فعال ي�شاعد اجل�شـــم على الدفاع 

عن نف�شه.

تطوير �ملد�رك... من فو�ئد �ل�صوم

هل حاولت عزيزي القارئ اأن تطور مداركك 

واأن ت�شـــبح اأكر اإبداًعا؟ اإنه ال�شوم! اأف�شل 

و�شيلة عملية لتن�شيط خاليا الدماغ، واإعادة 

برجمتها وزيادة قدرتها على العمل والإبداع، 

وهذا يح�ّشن �شـــيطرتك على نف�شك وزيادة 

قوة اإرادتك.

وهكـــذا لـــو تتبعنـــا القائمـــة الطويلـــة مـــن 

الأمرا�ص التي يعاجلها ال�شـــيام نالحظ اأن 

هـــذه القائمـــة تزداد يوًما بعـــد يوم، ويف كل 

يـــوم يك�شـــف الطب احلديث فائـــدة جديدة 

لل�شـــيام، وقد قمُت باإح�شاء الأمرا�ص التي 

يعاجلها ال�شوم فوجدت اأن جميع الأمرا�ص 

تقريًبـــا يعمل ال�شـــيام ك�شـــالح فعـــال على 

عالجها ومقاومتها والق�شـــاء عليها.. �شالح 

�شـــد ال�شيخوخة، �شالح �شـــد اآلم املفا�شل 

واأمرا�ص �شـــغط الدم.... ومن هنا ن�شتطيع 

اأن نعمق فهمنا للحديث ال�شـــريف »وال�شوم 

ُجنَّة« اأي اإن ال�شـــوم هو وقاية و�شرت و�شالح 

يقينا �شـــر الأمرا�ص يف الدنيـــا، ويقينا حَرّ 

جهنم يوم القيامة.

�لتمر.. غذ�ء و�صفاء

ل ميكـــن اأن نح�شـــي الفوائـــد الطبية لهذه 

الثمـــرة املباركـــة التي ذكرهـــا اهلل يف كتابه، 

وذكرهـــا النبـــي يف اأحاديثـــه، فالتمـــر غذاء 

كامل ويحـــوي من املواد املفيدة للج�شـــم ما 

ل ميكـــن اإح�شـــاوؤه، ففيه عدد مـــن املعادن 

والفيتامينات ال�شـــرورية ونوعية من ال�شكر 

ب�شـــيطة �شـــهلة المت�شـــا�ص ول ت�شر حتى 

من لديهم مر�ص ال�شكر )اإذا مت تناول التمر 

باعتدال(، ولذلك يا اأحبتي ل تن�شـــوا التمر 

على مائدتكم حتى يف غري رم�شان!

و�أخرًي�:

نقـــول وبكل ثقـــة اإذا كان اأحدكـــم يعاين من 

اأي مر�ـــص مزمـــن، فعليه بال�شـــوم املتكرر، 

مـــع الإكثار من تناول حبـــات من التمر على 

الفطور، وقراءة القراآن با�شتمرار وال�شتماع 

اإىل القـــراآن مع اخل�شـــوع التـــام، ويف حالة 

ال�شرورة ا�شت�شـــارة الطبيب والعتماد على 

الغـــذاء الطبيعي، فاإن هذا �شـــيكون عالًجا 

مثالًيّا لأي مر�ص  باإذن اهلل تعاىل! 

ال�صيام »تر�س« 
يحتمي بـــه ال�صائم 

لعــالج كثيــر من 
الأمــرا�س
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لئن كان �شـــهر رم�شـــان املبارك 

قـــد انتهى، فاإن عمل امل�شـــلم ل 

ينتهي اإل مبفارقـــة روحه بدنه، 

قال عز وجل لنبيه ]: »َواْعبُْد 

الَْيِقـــنُي«،  ِتَيـــَك 
ْ
يَاأ َحتَّـــى  َربَّـــَك 

وقال �شـــبحانه عن عي�شى عليه 

اَلِة  ْو�َشـــاين ِبال�شَّ
َ
ال�شـــالم: {َواأ

َكاِة َما ُدْمُت َحيًّا}. َوالزَّ

وذكـــر لبع�ـــص  ال�شـــلف اأنا�شـــا 

ثـــم  رم�شـــان،  يف  يجتهـــدون 

يرتكون ذلك بعـــده، فقال: بئ�ص 

القوم ل يعرفـــون اهلل تعاىل اإل 

يف رم�شـــان!، فلئـــن كان �شـــيام 

الفر�ص يف رم�شـــان قد انق�شى 

زمنـــه، فقـــد �شـــرع اهلل تعـــاىل 

لل�شابقني باخلريات اأياًما ت�شام 

طوال العام، اأولها �شـــيام ال�شت 

من �شـــوال، ففي �شحيح م�شلم: 

من حديث اأبي اأيوب الأن�شـــاري 

ر�شي اهلل عنه اأن النبي ] قال: 

من �شام رم�شـــان ثم اأتبعه �شتًّا 

من �شوال كان ك�شيام الدهر.

و�شـــيام الثنني واخلمي�ص، كما 

يف حديـــث اأبي هريرة قال: قال 

ر�شول اهلل ]: »تعر�ص الأعمال 

يوم الثنني واخلمي�ص، فاأحب اأن 

يعر�ـــص عملي واأنا �شـــائم« رواه 

الرتمذي.

اأو �شيام ثالثة اأيام من كل �شهر، 

تكـــون  اأن  والأح�شـــن  والأوىل 

الأيام البي�ص وهي: الثالث ع�شر 

والرابع ع�شـــر واخلام�ص ع�شـــر 

من ال�شـــهر العربي، حلديث اأبي 

ذر قال: قال ر�شول اهلل ]: »يا 

اأبـــا ذر، اإذا �شـــمت من ال�شـــهر 

ثالثة اأيام، ف�شـــم ثالث ع�شـــرة 

واأربـــع ع�شـــرة وخم�ص ع�شـــرة« 

رواه الرتمذي والن�شائي.

 واإل �شـــام ثالثـــة اأيـــام مـــن اأي 

ال�شـــهر، حلديـــث اأبـــي هريرة: 

اأو�شـــاين خليلـــي ] بثالث... 

واأن اأ�شـــوم ثالثـــة اأيـــام من كل 

�شهر.

و�شيام �شـــهر اهلل احلرام، ففي 

�شـــحيح م�شـــلم: عن اأبي هريرة 

اأن النبي ] �شـــئل: اأي ال�شيام 

اأف�شـــُل بعد �شهر رم�شان؟ قال: 

اأف�شل ال�شيام بعد �شهر رم�شان 

�شيام �شهر اهلل املحرم.

و�شـــيام يـــوم عرفـــة، فاإنه يكفر 

�شنتني: ما�شـــية وباقية، كما يف 

�شحيح م�شلم. و�شيام عا�شوراء 

يكفر �شـــنة ما�شية، وغريها من 

التطوعات.

ولئـــن كان قيـــام رم�شـــان قـــد 

انتهى، فاإن قيـــام الليل هو داأب 

ال�شـــاحلني الأخيـــار دائًما، كما 

قـــال ]: »عليكم بقيـــام الليل، 

فاإنـــه داأب ال�شـــاحلني قبلكـــم، 

وقربٌة اإىل اهلل تعاىل ومنهاةٌ عن 

الإثم، وتكفري لل�شيئات، ومطردة 

للداء عن اجل�شـــد«. رواه اأحمد 

والرتمـــذي واحلاكـــم عـــن بالل 

ر�شي اهلل عنه.

وقوله تعاىل: {تَتََجاَفى ُجنُوبُُهْم 

َربَُّهـــْم  يَْدُعـــوَن  امْلَ�َشـــاِجِع  َعـــن 

ـــا َرَزْقنَاُهْم  َخْوًفـــا َوَطَمًعـــا َومِمَّ

يُنِفُقوَن}.

ْحَمن الَّذيَن  وقوله: {َوِعَبـــاُد الرَّ

ْر�ِص َهْوًنا َواإَذا 
َ
مَيْ�ُشـــوَن َعلَى اْلأ

اِهلُوَن َقالُوا �َشاَلًما  َخاَطَبُهُم اجْلَ

ًدا  َوالَِّذيـــَن يَِبيتُـــوَن ِلَربِِّهْم �ُشـــجَّ

َوِقَياًما}.

َن  وقوله تعاىل: {َكانُـــوا َقِلياًل مِّ

�ْشـــَحاِر 
َ
اللَّيْـــِل َمـــا يَْهَجُعوَن َوِباْلأ

ـــا  ُهْم يَ�ْشـــتَْغِفُروَن}، لي�ص خا�شًّ

برم�شـــان، بـــل هـــي �شـــمٌة من 

�شماتهم، و�شفة من �شفاتهم.

وملـــا ُذكر عبداهلل بن عمر للنبي 

] قـــال: نعم الرجـــل عبداهلل، 
لـــو كان يقـــوم من الليـــل، فكان 

عبـــداهلل بعـــد ذلـــك ل ينام من 

الليل اإل قلياًل، رواه البخاري. 

وقـــال: ل تكـــن مثل فـــالن! كان 

يقوم الليل فرتكه.

وهـــذا يـــدل على اأن تـــرك قيام 

�شـــيء من الليل نق�ص يف اإميان 

الرجـــل وعملـــه، وقيـــام الليـــل 

يتحقق ولو بركعتني بعد الع�شاء 

ماذا بعد 
رمضـان؟

د. حممد �حلمود �لنجدي

من �لإ�صالم

داعية اإ�شالمي



ثم يوتر بركعة، واأف�شـــله بعد �شطر الليل اأو 

يف ثلثه الأخري.

وعبداهلل بن �شـــالم ر�شي اهلل عنه قال: اإن 

النبي ] قال: »اأيها النا�ص اأف�شـــوا ال�شالم، 

واأطعموا الطعام، و�شـــلوا الأرحام، و�شـــلّوا 

بالليل والنا�ص نيام، تدخلوا اجلنة ب�شـــالم«، 

رواه الرتمذي.

 وكان نبينـــا ] يقـــوم مـــن الليـــل حتى ترم 

قدماه، ويف رواية: �شاقاه، رواهما البخاري.

ولئن كان رم�شـــان هو �شـــهر القـــراآن الذي 

اأنـــزل فيه، ويكر فيه امل�شـــلمون من قراءته 

و�شـــماعه يف اأيامـــه ولياليه، فـــاإن املوؤمن ل 

يهجـــر كتـــاب اهلل تعـــاىل يف غري رم�شـــان، 

ا  بـــل هو كتابـــه الأول يتلوه لياًل ونهاًرا، �شـــرًّ

وجهاًرا، �شـــفًرا وح�شـــًرا، ل يفارقــــه اأبًدا، 

قـــال عـــز وجـــل: {الَِّذيـــَن اآتَيْنَاُهـــُم الِْكتَاَب 

ْولَـِئَك يُوؤْمنُــــوَن ِبه...}، 
ُ
يَتْلُونَُه َحقَّ ِتاَلَوِتـــِه اأ

وقـــال �شـــبحانــــــه: {اإنَّ الَّذيـــَن يتْلُوَن كتَاَب 

ا َرَزْقنَاُهْم  ـــاَلةَ َواأنَفُقوا ممَّ اهلل َواأَقاُموا ال�شَّ

اَرًة لَّن تَبُوَر}، وقد  ا َوَعاَلِنَيًة يَْرُجوَن جِتَ �شـــرًّ

اأو�شـــى النبـــي ] باملحافظة علـــى قراءته 

ومعاهـــدة حفظه، فقـــال: »تعاهدوا القراآن، 

فوالذي نف�شـــي بيده لهو اأ�شـــدُّ تف�شـــًيا من 

الإبل يف عقلها« متفق عليه.

ولئـــن كان رم�شـــان هو �شـــهر الـــزكاة لأكر 

امل�شـــلمني، فـــاإن اإنفاق املنفقـــني اخلريين ل 

ينق�شـــي ول ينتهـــي، بـــل هو م�شـــتمر دائم، 

كمـــا قال اهلل عـــز وجـــل: {الَِّذيـــَن يُنِفُقوَن 

ا َوَعاَلنَيًة َفلَُهْم  اأْمَوالَُهـــم ِباللَّيْل َوالنََّهاِر �ِشـــرًّ

ْجُرُهـــْم ِعنـــَد َربِّهـــْم َولَ َخـــْوٌف َعلَيْهـــْم َولَ 
َ
اأ

ُهْم يَْحَزنُوَن}، وقـــال: {َوالَِّذيَن يف اأْمَوالهْم 

ـــاِئِل َواملَْحـــُروِم}، وهذا يدل  ْعلُوٌم لِّل�شَّ َحقٌّ مَّ

علـــى دوام اإنفاقهـــم يف كل وقـــت وحـــني، 

ـــا بزمن دون زمـــن، لأن الفقراء  ولي�ص خا�شًّ

وامل�شـــاكني حاجاتهـــم م�شـــتمرة، فـــال يغفل 

عنهم امل�شلم بقية ال�شنة.

وكان النبـــي ] اأجود النا�ص، وكان اأجود ما 

يكـــون يف رم�شـــان، لكن هـــو ] كان اأجود 

النا�ـــص دوًما، بل كما و�شـــفه اأ�شـــحابه اأنه 

ما �شـــئل �شـــيًئا قـــط فقال: ل، وجـــوده كان 

بكل اأنـــواع اجلـــود، باملال وبالعلـــم وبالبدن 

وباجلاه.

ولئـــن كان �شـــهر رم�شـــان هو �شـــهر اإطعام 

الطعام للفقراء والأقرباء واجلريان، فينبغي 

اأن يدوم ذلك، كما قال عليه ال�شالة وال�شالم 

لأبي ذر ر�شي اهلل عنه: »يا اأبا ذر، اإذا طبخ 

اأحدكـــم قدًرا فليكر مرقها، ثم ليناول جاره 

منها« رواه الطرباين يف ال�شـــغري، وامل�شـــلم 

احلـــق من يخـــاف من عدم قبـــول العمال، 

ـــا يَتََقبَُّل اهللُ ِمـــَن املُتَِّقنَي}  َ قـــال تعاىل {اإِمنَّ

املائدة: 27.

وكان ال�شـــلف يجتهـــدون يف اإمتـــام العمـــل 

واإكماله واإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله، 

وهوؤلء الذين قال اهلل فيهم {َوالَِّذيَن يُوؤْتُوَن 

ُقلُوبُُهْم َوِجلٌَة} املوؤمنون: 60، وهذا  َما اآتَوا وَّ

مـــن حذرهم اأن يكون العمـــل فيه دغل، كاأن 

يكون لغري اهلل تعـــاىل، اأو يكون فيه خلل اأو 

نق�ص يوجب ف�شاده.

ويـــروى عـــن علي ر�شـــي اهلل عنـــه اأنه كان 

ينادي يف اآخر ليلة من �شـــهر رم�شان: ياليت 

�شـــعري! من هذا املقبـــول فنهنيه؟ ومن هذا 

املحروم فنعزيه؟

ول بـــد مـــن العلـــم اأن تكفـــري ال�شـــيئات يف 

رم�شان، م�شروط برتك الكبائر من الذنوب، 

كما قال عليه ال�شـــالة وال�شـــالم: ال�شلوات 

اخلم�ـــص، واجلمعة اإىل اجلمعة، ورم�شـــان 

اإىل رم�شان، مكفرات ملا بينهن، اإذا اجتنبت 

الكبائر. رواه م�شـــلم.. فاللهم ن�شـــاألك دوام 

فعـــل اخلـــريات، وتـــرك املنكـــرات، وحـــب 

امل�شـــاكني، واأن تغفـــر لنا وترحمنـــا، وتتوب 

علينـــا، واإذا اأردت بعبـــادك فتنة فاقب�شـــنا 

اإليـــك غـــري مفتونـــني، يـــا �شـــميع الدعاء.. 

و�شـــلى اهلل على نبينا حممد واآله و�شـــحبه 

و�شلم ت�شليًما كثرًيا. 
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شهادات

• يقـــول الدكتـــور “مـــاك فـــادون”، وهو من 
الأطبـــاء العامليـــني الذيـــن اهتموا بدرا�شـــة 

ال�شـــوم واأثـــره: “اإن كل اإن�شـــان يحتـــاج اإىل 

ال�شـــوم واإن مل يكـــن مري�شـــاً؛ لأن �شـــموم 

الأغذية جتتمع يف اجل�شم فتجعلـه كاملري�ص 

فتثقلـه ويقل ن�شـــاطه، فاإذا �شـــام خف وزنه 

وحتللت هذه ال�شموم من ج�شمه وذهبت عنه 

حتى ي�شفو �شفاًء تاماً وي�شرتد وزنه ويجدد 

خاليـــاه يف مـــدة ل تزيد علـــى 20 يوماً بعد 

الإفطار. لكنه يح�ص بن�شـــاط وقوة مل ي�شعر 

بهما من قبل”. 

• يقول األك�شـــي�ص كاريـــل احلائز جائزة نوبل 
يف الطب يف كتابه “الإن�شان ذلك املجهول”: 

اإن كـــرة وجبـــات الطعـــام ووفرتهـــا تعطـــل 

وظيفـــة اأدت دوراً عظيمـــاً يف بقاء الأجنا�ص 

احليوانيـــة وهـــي وظيفـــة التكيـــف مـــع قلة 

الطعام.. اإن �شـــكر الكبـــد يتحرك وتتحرك 

معـــه اأي�شـــاً الدهون املخزونـــة حتت اجللد. 

وت�شـــحي جميع الأع�شـــاء مبادتها اخلا�شة 

من اأجل الإبقاء على كمال الو�شـــط الداخلي 

و�شـــالمة القلب. اإن ال�شـــوم لينظف ويبدل 

اأن�شجتنا. 

• يقـــول تـــوم برنـــز مـــن مدر�شـــة كولومبيـــا 
لل�شـــحافة: “علـــى الرغـــم من اإننـــي بداأت 

عن األيام الرمضانية
ودراسات غربية 
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ال�شـــوم بهـــدف تخلي�ص ج�شـــدي من الوزن 

الزائـــد، فاإنني اأدركت اأن ال�شـــوم نافع جدا 

لتوقـــد الذهـــن؛ فهو ي�شـــاعد علـــى الروؤية 

بو�شوح اأكرب، وكذلك على ا�شتنباط الأفكار 

اجلديدة وتركيز امل�شاعر، واأ�شعر بان�شراف 

ذاتي عن النزوات وامل�شاعر ال�شلبية كاحل�شد 

والغرية وحب الت�شـــلط، كما تن�شرف نف�شي 

عن اأمور علقت بهـــا مثل اخلوف والرتباك 

وال�شعور بامللل”.

• اأ�شارت جتارب اثنني من علماء الف�شيوجليا 
ملـــدة  “ال�شـــوم  اأن  اإىل  �شـــيكاغو  بجامعـــة 

اأ�شـــبوعني يكفى لتجديد اأن�شـــجة اإن�شان يف 

عمر الأربعني، بحيث تبدو مماثلة لأن�شـــجة 

�شـــاب يف ال�شابعة ع�شـــرة من عمره”. يقول 

ْن تَ�ُشـــوُموا َخـــرْي لَُكـــم اإْن ُكنْتُْم 
َ
تعـــاىل: )َواأ

تَْعلَُموَن( )البقرة : 184(. 

• يقـــول الربوفي�شـــور نيكوليـــف بيلوي من 
مو�شـــكو يف كتابه “ اجلوع من اأجل ال�شحة 

“ )1976(: “علـــى كل اإن�شـــان اأن ميار�ـــص 
ال�شـــوم بالمتنـــاع عـــن الطعام ملـــدة اأربعة 

اأ�شابيع كل �شـــنة كي يتمتع بال�شحة الكاملة 

طيلة حياته”. قال تعاىل: )َفَمْن �َشـــِهَد ِمنُْكُم 

ْهَر َفلَْي�ُشْمُه( )البقرة: من الآية 185(.  ال�َشّ

• تقـــول الدكتـــورة “اآن وينغمـــور” احلائـــزة 
جائـــزة نوبل لكت�شـــافها ال�شـــفاء بوا�شـــطة 

القمـــح: “اإّن ال�شـــيام ميّكن اجل�شـــم من اأن 

ينّظـــف ذاتـــه من الرت�شـــبات ال�شـــاّمة. فاإّن 

التخلّ�ـــص ممـــا تبّقى من الطعام، يف ج�شـــد 

املري�ـــص الذي ل يتمتع بغـــذاء كاف، يدخل 

تعقيداً اآخر على حالته ال�شحية.

• ن�شـــرت »الدورية الأمريكيـــة لعلم التغذية 
ال�شـــريري« ال�شادرة عن اجلمعية الأمريكية 

للتغذية، مقال علميا ا�شتعر�شـــت فيه نتائج 

جتـــارب اأجريـــت علـــى الثدييات والب�شـــر، 

وك�شـــفت عن دور ال�شوم املتقطع يف خف�ص 

خماطر الإ�شـــابة ببع�ـــص الأمرا�ص املزمنة 

كداء ال�شكري، واأمرا�ص القلب وال�شرايني. 

وتبـــني اأن ال�شـــوم املتقطع �شـــاعد يف زيادة 

ا�شـــتجابة خاليا اجل�شم لهرمون الإن�شولني، 

وعمل على حتفيز التقاط اخلاليا جلزئيات 

الإن�شـــولني، وهو مـــا يدعم نتائج درا�شـــات 

�شابقة اأكدت اأن هذا النوع من ال�شيام يزيد 

من ح�شا�شية اجل�شم لهرمون الإن�شولني، ما 

قد ي�شـــهم يف التقليل من خماطر الإ�شـــابة 

بداء ال�شكري. 

• كما اأ�شارت درا�شة ن�شرت بدورية اجلمعية 
الأمريكيـــة لعلـــوم احليـــوان اإىل اأن ال�شـــوم 

املتقطـــع اأدى اإىل زيـــادة فعاليـــة اثنـــني من 

م�شـــتقبالت هرمون »الأديبوني�شيتني« الذي 

ي�شـــهم يف تنظيم ا�شـــتهالك اجل�شـــم ل�شكر 

اجللوكـــوز وا�شـــتقالب الأحما�ـــص الدهنية 

عند الثدييات، عالوة على لعب دوٍر يف زيادة 

ا�شتجابة الأن�شجة لهرمون الإن�شولني، الذي 

ينظـــم عمليـــات البناء والهـــدم للجلوكوز يف 

اجل�شم. ويف ال�شـــياق نف�شه، ك�شفت درا�شة 

اأعدها خمت�شون يف جمال التغذية، ون�شرتها 

الدورية الربيطانية للتغذية، والتي ا�شتهدفت 

جمموعة من ال�شـــائمني يف �شـــهر رم�شان، 

عـــن اأن تغيـــري مواقيت الوجبـــات، وخف�ص 

عددها اإىل اثنتني يف رم�شـــان، �شاعد على 

زيادة ا�شتجابة اجل�شـــم لهرمون الإن�شولني، 

وذلك بالن�شـــبة اإىل الأفـــراد الذين ميتلكون 

عوامل الإ�شـــابة بـــداء ال�شـــكري. اأما فيما 

يخت�ص بال�شـــحة القلبية فاأبـــرزت البحوث 

الطبيـــة ارتباط ال�شـــيام املتقطـــع، بعوامل 

الوقاية من اأمرا�ص القلب وال�شرايني، حيث 

ك�شفت درا�شات عن دور ال�شوم املتقطع، يف 
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عند الأ�شـــخا�ص الأ�شحاء، وخف�ص م�شتوى 

الدهنيـــات الثالثيـــة التـــي ترتبـــط بزيـــادة 

خماطر الإ�شابة باأمرا�ص القلب وال�شرايني، 

الأمر الذي اأرجعه املخت�شـــون اإىل انخفا�ص 

كتلة اجل�شـــم، وتراجع كميـــات الدهون فيه 

نتيجة لل�شيام.

 Gastroenterol اأظهر بحث ن�شر يف جملة •
Clin اأن ال�شـــيام ل يوؤثـــر يف قرحـــة املعدة 
ب�شرط اأن يتناول املري�ص العالجات، خا�شة 

تلك التي تعالج زيادة حمو�شة املعدة. ون�شر 

يف العـــدد 41 مـــن املجلة العلميـــة لالأغذية 

اأن ال�شـــيام عنـــد امل�شـــلمني يـــوؤدي اإىل قلة 

الكول�شـــرتول والدهون الثالثيـــة ويوؤدى اإىل 

زيـــادة الدهون احلميدة يف الـــدم. ويف عام 

2000 ن�شـــرت املجلـــة الأوروبيـــة للتغذيـــة 
ال�شـــريرية بحثـــاً اأجـــري يف الكويت ك�شـــف 

اأن ال�شـــوم يـــوؤدي اإىل زيادة ن�شـــبة الدهون 

املفيـــدة يف دم املر�شـــى الذيـــن يعانـــون من 

زيادة كبرية يف الكول�شرتول، واإىل انخفا�ص 

ن�شـــبة حام�ص اليوريك. ويف جملة الأغذية 

الطبيـــة ال�شـــريرية ك�شـــفت نتائـــج درا�شـــة 

مهمة، اأجريت عام 2000، اأن ال�شـــيام يقلل 

من ارتفاع ن�شـــبة حام�ـــص اليوريك يف الدم 

وهو احلام�ص الذي ي�شبب داء النقر�ص.

ويف املجال نف�شه اأظهرت درا�شة علمية اأخرى 

ن�شـــرت يف املجلة الأوروبيـــة لعمل الوظائف 

ان  Eur j Appl Physiol بعددهـــا 73 
ال�شيام يقلل من قدرة الكريات الدموية على 

التجمع ويقلل من لزوجتها وهذا مفيد جداً 

لتفادي الإ�شابة بالنوبات القلبية، لأن زيادة 

لزوجة هذه الكريـــات الدموية تعترب عاماًل 

اأ�شا�شـــيا م�شـــببا حلدوث الأزمـــات القلبية 

والدماغيـــة. وهـــذه النتائج مهمة بالن�شـــبة 

ال�شـــرايني  باأمرا�ـــص  امل�شـــابني  للمر�شـــى 

واخللل يف التمثيل الأي�شي للدهون. 

�ل�سيام ملدة �أ�سبوعني يجدد 
�أن�سجة �إن�ســــان يف �لـ 40 
لتماثــل �أن�سجــــة �ســـــاب 

ـًا يف �لـ 17 عامـــ
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بعد مناظرة الداعية أحمد ديدات 
د. غاري ميلر يعترف: القرآن كتاب مذهل!

قبل حـــــــو�يل 30 عاًما ��صـــــــرتك يف مناظرة 

�صهرية عن �لإ�صالم و�مل�صيحية مع �لد�عية 

�لإ�صالمـــــــي �أحمد ديد�ت، ممثـــــــاًل للجانب 

ـــــــا وحجتـــــــه  �مل�صيحـــــــي، وكان منطقـــــــه قويًّ

حا�صـــــــرة وغلـــــــب بحثه عـــــــن �حلقيقة على 

تع�صبه لدينه، حتـــــــى �إن عدًد� من �ل�صباب 

�مل�صلم �لذي ح�صر �ملناظرة، متنى لو �أ�صلم 

هذ� �لرجل.

�لدكتـــــــور غـــــــاري ميلـــــــر �أحد �أع�صـــــــاء هيئة 

�لتدري�ـــــــس يف جامعة �مللك فهـــــــد للبرتول 

و�ملعـــــــادن يف ق�صـــــــم �لريا�صيـــــــات، كان مـــــــن 

�لدعـــــــوة  يف   � جـــــــًدّ �لن�صطـــــــني  ريـــــــن  ّ �ملب�صِ

ا هو مـــــــن �لذين لديهم  �لن�صر�نيـــــــة، و�أي�صً

علـــــــم غزير بالكتـــــــاب �ملقد�ـــــــس، وكان يحب 

�لريا�صيـــــــات ب�صكل كبـــــــري، لذلك كان يحب 

�ملنطق �أو �لت�صل�صل �ملنطقي لالأمور.

�لبد�يـــــة

يف اأحد الأيام اأراد اأن يقراأ القراآن بق�شد اأن 

ز موقفه  يجد فيه بع�ص الأخطـــاء التي تعِزّ

عند دعوته امل�شلمني للدين الن�شراين، كان 

يتوقـــع اأن يجد القراآن كتاًبـــا قدمًيا مكتوًبا 

منذ 14 قرًنا يتكلم عن ال�شـــحراء وما اإىل 

ذلك، لكنه ُدِه�ص ملا وجده فيه، واكت�شف اأن 

هذا الكتاب يحتوي على اأ�شياء ل توجد يف 

اأِيّ كتاب اآخر يف هذا العامل.

كان يتوقع اأن يجد بع�ص الأحداث الع�شيبة 

التـــي مرت على النبي ]، مثل وفاة زوجه 

خديجـــة ر�شـــي اهلل عنهـــا، اأو وفـــاة بناته 

واأولده، لكنـــه مل يجد �شـــيًئا مـــن ذلك، بل 

الـــذي جعله يف حرية مـــن اأمره اأنه وجد اأن 

ى �شورة  هناك �شـــورة كاملة يف القراآن ت�شَمّ

»مرمي«، وفيها ت�شـــريف ملرمي عليها ال�شالم 

ل يوجـــد لـــه مثيـــل يف كتب الن�شـــارى، ول 

يف اأناجيلهم! ومل يجد �شـــورة با�شم عائ�شة 

اأو فاطمـــة ر�شـــي اهلل عنهـــا، وكذلك وجد 

اأن عي�شـــى \ ُذِكـــر بال�شـــم 25 مرة يف 

القـــراآن، يف حني اأن النبـــي حممًدا ] مل 

يذكـــر اإل خم�ص مرات فقط، فزادت حرية 

الرجل.

م�صاهري �هتدو�



ٍن اأكر لعله يجد  اأخـــذ يقراأ القراآن بتمُعّ

ما يوؤخذ عليه، ولكنه �شعق باآية عظيمة 

َفال يَتََدبَُّروَن الُْقْراآَن 
َ
وعجيبة األ وهي: {اأ

َولَْو َكاَن ِمـــْن ِعنِْد َغرْيِ اهلِل لََوَجُدوا ِفيِه 

اْخِتاَلًفا َكِثرًيا} الن�شاء: 82.

يقـــول الدكتـــور غـــاري ميلر عـــن هذه 

الآية: »من املبـــادئ العلمية املعروفة يف 

الوقت احلا�شـــر مبداأ اإيجاد الأخطاء، 

ي الأخطاء يف النظريات اإىل اأن  ّ اأو تق�شِ

تثبت �شحتها، والعجيب اأن القراآن يدعو 

امل�شـــلمني وغـــري امل�شـــلمني اإىل اإيجـــاد 

الأخطـــاء فيه، ولـــن يجـــدوا«. ويقول- 

اأي�ًشـــا- عن هذه الآية: »ل يوجد موؤلف 

يف العامل ميتلك اجلراأة ويوؤِلّف كتاًبا ثم 

يقـــول: هذا الكتاب خـــاٍل من الأخطاء، 

ولكـــن القراآن على العك�ـــص متاًما يقول 

لك: ل يوجـــد اأخطاء، بل يعر�ص عليك 

اأن جتد فيه اأخطاء، ولن جتد«.

اأي�ًشـــا من الآيـــات التي وقـــف الدكتور 

َومَلْ 
َ
غاري ميلـــر عندها طوياًل اآيـــة: {اأ

ْر�َص 
َ
ـــَمَواِت َوالأ َنّ ال�َشّ

َ
يَـــَر الَِّذيَن َكَفُروا اأ

َكانَتَـــا َرتًْقا َفَفتَْقنَاُهَمـــا َوَجَعلْنَا ِمَن املَاِء 

َفال يُوؤِْمنُـــوَن} الأنبياء: 
َ
ُكَلّ �َشـــْيٍء َحٍيّ اأ

.30

يقول: »هذه الآية هي بال�شـــبط البحث 

العلمي الذي ح�شـــل علـــى جائزة نوبل 

عام 1973م، وكان عن نظرية النفجار 

الكبـــري، وهـــي تن�ـــصُّ علـــى اأن الكـــون 

املوجود هو نتيجة انفجار �شـــخم حدث 

منه الكون مبا فيه من �شموات وكواكب، 

فالرتق هو ال�شـــيء املتما�شـــك يف حني 

اأن الفتق هو ال�شـــيء املتفكك، ف�شبحان 

اهلل«!

اأما عـــن اجلزء الأخري مـــن الآية، وهو 

الكالم عن املاء كم�شدر للحياة، فيقول 

الدكتـــور غاري ميلر: »اإن هذا الأمر من 

العجائـــب، حيث اإن العلم احلديث اأثبت 

اأخرًيا اأن اخللية تتكون من ال�شيتوبالزم 

الذي ميثل 80 % منها، وال�شـــيتوبالزم 

مكون ب�شـــكل اأ�شا�شـــي من املاء، فكيف 

ـــٍيّ عا�ص قبل 1400 �شـــنة اأن  لرجـــل اأِمّ

يعلم كل هذا لول اأنه مت�شل بالوحي من 

ال�شماء؟! ف�شبحان اهلل!«.

اعتنـــق الدكتـــور ميلـــر الإ�شـــالم عـــام 

يلقـــي  بـــداأ  بعدهـــا  ومـــن  1977م، 
املحا�شرات يف اأنحاء العامل، وكان لديه 

كثري مـــن املناظـــرات مع رجـــال الدين 

الن�شارى الذين كان هو اأحدهم.

�لإ�صهامات

قام الدكتور غاري ميلر بكتابة كثري من 

املوؤلفـــات عن الإ�شـــالم، مثـــل: »القراآن 

املذهـــل«، »الفرق بني القـــراآن والكتاب 

املقد�ـــص«، »نظرة اإ�شـــالمية لأ�شـــاليب 

املب�شرين«.

اإ�شـــافًة اإىل ذلك فقد اأ�شـــلم على يديه 

كثـــري من النا�ص يف جميع اأنحاء العامل، 

واأي�ًشـــا كان لديه كثري من اخلربات يف 

اأ�شـــلوب الدعوة، وقد ا�شـــتفاد كثري من 

الدعاة مـــن خرباته مثل ال�شـــيخ اأحمد 

ديدات، الـــذي دعاه اإىل جنوب اإفريقيا 

لإلقاء بع�ص املحا�شرات، واإقامة بع�ص 

املناظرات. 

بدايـــة.. اأبارك لكم حلول �شـــهر رم�شـــان املبارك 

الذي اأ�شاأل اهلل اأن يجعلني واإياكم من املقبولني فيه 

ويوفقنا ل�شـــالح القول والعمل ويجعل هذا ال�شهر 

�شـــهر ن�شـــر وفتح ومتكني لالإ�شـــالم وامل�شلمني.. 

اللهم اآمني .

»خلك فعال بطيب الأفعال« �شـــعار جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم لهـــذا العـــام، وتهدف اللجنـــة من ورائه 

اىل �شـــحذ الهمـــم وتفعيل دور املجتمـــع بكل فئاته 

و�شـــرائحه للدعوة اإىل اهلل، ودعوة غري امل�شـــلمني 

داخـــل دولة الكويت اإىل ال�شـــالم، والذين يتجاوز 

عددهم اأكر من ن�شف مليون.

وقـــد متيزت اللجنة منذ اإن�شـــائها عام 1978م يف 

الدعوة اإىل اهلل، فقد دخل الإ�شالم على يد دعاتها 

اأكـــر مـــن 60 األـــف مهتد مـــن جميع اجلن�شـــيات 

واللغات، ويف العام املا�شـــي كان عدد من اأ�شـــهروا 

اإ�شالمهم 4815 مهتديا بف�شل اهلل عز وجل، منهم 

1214 يف �شهر رم�شان فقط.
خلك فعـــال.. نعم.. خلك فعـــال بالدعوة اىل اهلل 

تعاىل.. خلك فعال بتعاملك احل�شن مع الكل وغري 

امل�شلمني خا�شة، فهذا �شهر اخلري والعطاء والبذل 

والقراآن والدعوة اإىل اهلل، و�شهر اقتنا�ص الفر�ص 

والهبات من ربنا تعاىل.

خلك فعال بالتعاون مع جلنة التعريف بالإ�شالم ماديا 

ومعنويـــا، ولو بالدعاء ال�شـــالح وموؤازرتهـــم بالدعوة 

واإدخال املئات يف الإ�شالم.. قال ]: »لئن يهدي اهلل 

بك رجاًل واحًدا خري لك من حمر النعم«،

تخيـــل لو اأ�شـــلم على يديك �شـــخ�ص اأوكنت �شـــبًبا 

يف اإ�شـــالمه فلك اأجر كل عمل يقوم به من �شـــالة 

وركوع و�شـــجود ودعاء بـــاإذن اهلل تعاىل، لقوله ] 

»الدال على اخلري كفاعله«.

جلنة التعريف بالإ�شـــالم مقرها الرئي�ص بالكويت 

مب�شجد املال �شالح، ولها فروع بجميع حمافظات 

الكويت وت�شتقبل اجلميع يوميا على مدار ال�شاعة، 

خ�شو�شا يف هذا ال�شـــهر الف�شيل.. اأ�شاأ ل اهلل اأن 

يوفق القائمني علـــى هذه اللجنة ودعاتها ملا يحبه 

وير�شاه. 

جــــودة �لفار�س

مدير امل�شاريع يف جلنة التعريف بالإ�شالم

�عتمد »ميلر« مبد�أ 
�إيجاد �لأخطاء 
�لعلمــي على 

�لقــر�آن �لكريــم 
فوجــده خــاٍل من 

�لأخطــاء

51 )126( ــ اأغ�شط�ص 2013 ــ رم�شان 1434

خلك فعال.. 
بطيب 
األفعال 

ن�صائم �خلري



ات�شـــاًقا مع الدور الريادي الذي تلعبه وزارة 

الأوقاف وال�شوؤون الإ�شـــالمية ممثلة باإدارة 

الإعـــالم الديني، ومتا�شـــًيا مـــع تطلعها اإىل 

تقدمي كل جديد وهـــادف وفاعل من برامج 

واأن�شطة وفعاليات ت�شهم يف تعزيز اجلوانب 

الدينيـــة والوطنية والرتبويـــة داخل املجتمع 

الكويتي، اأهدت اإدارة الإعالم الديني لعبتي 

»�شرية النبي« ] و»الآل والأ�شحاب« لإدارة 

الدرا�شـــات الإ�شـــالمية بالـــوزارة لتوزيعهـــا 

على امل�شـــرتكني يف املع�شـــكرات واملعتكفات 

الرم�شـــانية التـــي تقيمهـــا خـــالل ال�شـــهر 

الف�شيل.، وياأتي هذا توافًقا مع ا�شرتاتيجية 

يف  الإ�شـــالمية  وال�شـــوؤون  الأوقـــاف  وزارة 

التعريف ب�شرية نبينا ] واآله واأ�شحابه بكل 

الطرق والو�شـــائل الإعالميـــة املمكنة، موؤكًدا 

اأن لعبة »ال�شـــرية النبوية« تهدف اإىل التعرف 

على �شـــرية نبينا ] منذ مولده وحتى وفاته، 

وذلك من خالل الأ�شـــئلة التي حتويها اللعبة، 

والتـــي تعمل على دعم وتعزيز فر�ص التناف�ص 

الرتبوي والتعليمي والأ�شـــري، ل �شـــيما اأنها 

تتنا�شب مع كل ال�شرائح والفئات العمرية. 

لت�صحيح �ل�صورة �ملغلوطة عن �لإ�صالم يف �لغرب

»اإلعالم الديني« ترعى سلسلة 
أفالم »الضباب ينقشع«

»اإلعالم الديني« تشارك في المعتكفات الرمضانية 
بـ»السيرة النبوية« و»اآلل واألصحاب«

عبد�لر�صيد ر��صد 

يف خطـــوة رائدة ومعتـــادة اأعلنت اإدارة الإعـــالم الديني يف وزارة 

الأوقاف وال�شـــوؤون الإ�شـــالمية عن رعايتها  للم�شروع الإ�شالمي 

العاملي �شل�شـــلة اأفالم »ال�شباب ينق�شـــع«، وذلك بطباعة 74 األف 

ن�شخة على نفقتها، م�شاهمة منها يف الذود عن الإ�شالم وت�شحيح 

�شورته لدى الغرب.

جاء ذلك على ل�شان مدير الإدارة �شالح اأبا اخليل الذي اأو�شح يف 

بيان �شـــحايف اأن ذلك يتوافق مع ا�شرتاتيجية الوزارة الرامية اإىل 

بث الوعي الديني وت�شحيح �شورة الإ�شالم بكل الطرق والو�شائل 

الإعالميـــة املمكنة، ل�شـــيما بعـــد تطاول البع�ص عليـــه يف الآونة 

الأخرية.

وبنيَّ اأبا اخليل اأن الإدارة ت�شـــوق حاليا للجزء الأول من ال�شل�شـــلة 

واملعنون بـ»الإ�شـــالم باخت�شار«، لفتا اإىل اأن الفيلم يقدم الإ�شالم 

ب�شـــورته ال�شـــمحة والو�شـــطية البعيدة عن التطـــرف، ويرد على 

اأ�شـــئلة غري امل�شـــلمني وال�شـــبهات التي تثار اأحيانا عن الإ�شـــالم 

عامة، وعن النبي ] خا�شة، موؤكًدا اأن فيلم »الإ�شالم باخت�شار« 

كان له الأثر الكبري يف مواجهة احلمالت املعادية لالإ�شالم، خا�شة 

يف اجلامعـــات الأمريكيـــة عندمـــا قـــام بع�ص الطالب امل�شـــلمني 

بعر�ص الفيلم يف جامعاتهم واإر�شـــاله هدية لأ�شاتذتهم، ما �شاهم 

ب�شكل فاعل يف ت�شحيح ال�شورة امل�شوهة التي �شنعتها احلمالت 

املعادية.

واأكـــد اأبا اخليـــل اأن الفيلم ترجم اإىل 28 لغـــة )ناطقة ومقروءة( 

منهـــا الأملانيـــة- الإ�شـــبانية- الربتغالية- الرو�شـــية- الرومانية- 

العربيـــة-  الهولنديـــة-  الدمناركيـــة-  النويجيـــة-  ال�شـــويدية- 

الإيطاليـــة- املقدونية- الألبانية، ومن اللغـــات الإفريقية الزولو- 

الأفريكان�ـــص- الهو�شـــا- ال�شـــواحيلية- اللوجانـــدا- الفرن�شـــية، 

ومن اللغات الآ�شـــيوية ال�شـــينية- اليابانية- املاليزية، بالإ�شـــافة 

لإمكانيـــة اختيـــار ظهور الإجنليزيـــة على ال�شا�شـــة كتابة، خدمة 

لل�شم والبكم.

واختتم اأبا اخليل بالإعراب عن متنيه اأن يحقق الفيلم الغاية املرجوة 

منه وي�شاهم ب�شكل فاعل يف ت�شحيح �شورة الإ�شالم، م�شريا اإىل 

اأنه من اإنتاج موؤ�ش�شـــة ج�شور للتعريف بالإ�شالم وتدريب الدعاة، 

وقـــد مت اإنتاجه باللغـــة الإجنليزية بالوليات املتحـــدة الأمريكية، 

و�شـــرد اأحداث الفيلم كل من الداعية امل�شـــري امل�شت�شـــار فا�شل 

�شـــليمان والداعية الأمريكي �شـــهيب ويـــب، والداعية الربيطانية 

عائ�شة نواز.
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الإ�شالم اليوم، على الرغم من جهل و�شعف 

وتفـــرق اأتباعـــه، هـــو الدين الوحيـــد الذي 

يتو�شـــع حقيقـــة من حيث انت�شـــاره ون�شـــبة 

زيادة عدد �شكانه، والقراآن الكرمي ل يحتاج 

اإىل بينـــات من خارجه تـــدل على اأنه احلق 

مـــن رب العاملني، �شـــهادته تاأتـــي من كلماته 

نف�شها حيث كلها اإعجاز.

اإن العلم هو الذي يخدم الإ�شـــالم والقراآن، 

ويخدم الإميان ويقدم الدليل تلو الدليل على 

اأنه احلق الذي ل ياأتيه الباطل من بني يديه 

ول من خلفه، وهذا ما دفع كثرًيا من هوؤلء 

العلماء والفال�شفة ورجال ال�شيا�شية والفكر 

يف الغرب اإىل الإ�شـــالم ليتعرفوا بعمق على 

ذلـــك الدين، ملـــا وجدوا فيه مـــن تطابق مع 

كل ما خرجوا به يف �شـــتى جمـــالت العلوم 

والفكر والقت�شـــاد والفل�شـــفة واملنطق، وملا 

وجـــدوا فيه مـــن م�شـــاواة واحـــرتام حقوق 

اجلميع، ومواءمته لطبيعة الب�شر.

اإن الهتمام مبا قاله الغرب لي�ص معناه اأننا 

بحاجـــة اإىل اإثبات اأن الإ�شـــالم هـــو الدين 

ال�شـــحيح، ولكـــن هـــذا ميثل عامـــل جذب 

ودعوة لغري امل�شـــلمني لالإ�شالم، ويف اإغالق 

اأبـــواب الإحلاد عندهم وعنـــد من يجاريهم 

مـــن نا�شـــئة ال�شـــرقيني وم�شـــتغربي الفكر 

والثقافة.

مـــن اأجـــل هذا جـــاء كتـــاب »علمـــاء الغرب 

ومفكـــروه.. مـــا الـــذي وجدوه يف الإ�شـــالم 

والقـــراآن؟« وقـــد ق�شـــم اإىل عـــدة ف�شـــول: 

الف�شـــل الأول يتنـــاول الكاتب فيه اآيات اهلل 

التي تتجلى يف ع�شـــر العلم، فيبني كيف اأن 

العلمـــاء اأثبتوا قوانـــني الديناميكا احلرارية 

التـــي تدل على اأنه لبد اأن يكون لهذا الكون 

بداية، وهذا عك�ص ما ظنه املاديون من اأزلية 

املادة واأنها اأوجدت نف�شها بنف�شها، فاإن كان 

للكون بداية فالبد له من مبدئ، ومن �شفات 

هذا املبدئ، العقل والإرادة واحلكمة، خبري 

ل نهايـــة خلربتـــه، ل تدركـــه الأب�شـــار وهو 

يدرك الأب�شـــار، واإذا اأردنا اأن نلم�ص وجوده 

فيكون ذلك با�شـــتخدام العن�شر املادي فينا 

كالعقل والب�شرية.

ومي�شـــي الكاتـــب يف �شـــرد جمموعـــة مـــن 

العلمـــاء الذيـــن اأوردوا عديًدا مـــن الدلئل 

على اآيات اهلل عز وجل.

اأمـــا الف�شـــل الثاين فجـــاء بعنـــوان »علماء 

الغـــرب ومفكـــروه.. مـــا الـــذي وجـــدوه يف 

الإ�شـــالم؟« ويقـــدم عديـــًدا من ال�شـــهادات 

للعلماء الذين اأ�شلموا حول الإ�شالم، فيقول 

روبـــرت كريـــن: عندمـــا كنـــت اأعد نف�شـــي 

كي اأ�شـــبح كاهًنا �شـــعرت بنوع مـــن الإلهام 

يجتاحني، واأدركت اأن اإلهي هو اهلل �شبحانه 

وتعـــاىل، بعدها تعلمت املزيد عن الإ�شـــالم 

وامل�شـــلمني، فراأيت يف الإ�شالم دينا وا�شحا 

مفهومـــا، ويتمتع بتـــواوزن جيد بني التوجيه 

الروحي والعملي والفكـــري. بل اإن التعاليم 

الروحية لالإ�شـــالم يف احلياة هي اأعمق من 

اأية تعاليم يف الديانات الأخرى.

ثـــم يقدم الكاتـــب �شـــهادات اأخـــرى لعلماء 

وفال�شـــفة اأظهرت بو�شـــوح جلـــي كيف اأن 

الإ�شـــالم ديـــن متكامـــل يحتوي علـــى نظام 

اجتماعـــي وثقـــايف و�شيا�شـــي واقت�شـــادي 

ي�شمل كل جوانب احلياة.

والف�شـــل الثالث جاء بعنـــوان علماء الغرب 

ومفكـــروه.. مـــا الـــذي وجـــدوه يف القراآن، 

وت�شـــاءل عن �شـــر بقاء الإ�شالم حيويا حتى 

الآن، وال�شـــر يف قوتـــه، ويجيب قائـــاًل: اإنه 

القـــراآن الكـــرمي الـــذي تعهـــد اهلل بحفظه 

ليكـــون املعجزة اخلالدة حتـــى اآخر الزمان، 

قال تعاىل: {�َشـــُنيهْم اآيَاِتنَا يِف اْلآَفاِق َويِف 

ق}، ثم يقدم  نَُه احْلَ
َ
نُف�ِشِهْم َحتى يَتََبنّيَ لَُهْم اأ

َ
اأ

عر�ًشا �شـــيًقا ملواكبة القراآن الكرمي لطبيعة 

الع�شر احلديث، وجتاوزه اإمكانياته احلالية 

وامل�شـــتقبلية، متنـــاوًل عـــدًدا مـــن احلقائق 

واملعجزات التي ي�شـــردها العلماء الغربيون 

وجاء بها القراآن الكرمي.

اإن مـــا جـــاء علـــى ل�شـــان هـــوؤلء العلمـــاء 

ا �شـــريًحا  واملفكريـــن كان �شـــهادة حق، ورًدّ

ووا�شًحا ملا يتعر�ص له الإ�شالم من حماولت 

الت�شـــويه والفـــرتاء من قبـــل اأعدائه، ومن 

�شـــمن  الأدوات الالزمـــة للتفاعـــل الفكري 

واحل�شاري مع الآخر.  

علماء الغرب ومفكروه.. ما الذي وجدوه يف الإ�شالم والقراآن؟�لكتـاب:

اأ. حممد نبيل اخلياط - اأ. اأحمد عزت الب�شاتنة�ملوؤلف:

160  �شفحة من القطع الو�شط عدد �ل�صفحات: 
التحرير عــــر�س: 

علماء الغرب ومفكروه.. 
ما الذي وجدوه في اإلسالم 

والقرآن؟
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ح�صاد �لكتب



احتـــل احلوار مكانـــة فريدة يف 

الإ�شـــالم، فقد ورد ذكر احلوار 

يف القـــراآن الكـــرمي يف اأكر من 

مو�شـــع، قال تعـــاىل {... َفَقاَل 

ْكَرُ 
َ
نَا اأ

َ
ِل�َشـــاِحِبِه َوُهَو يَُحـــاِوُرهُ اأ

َعـــُزّ نََفـــًرا}، كما 
َ
ِمنـــَك َمـــاًل َواأ

اأن هناك عديـــًدا من احلوارات 

القراآنيـــة،  لالآيـــات  املت�شـــمنة 

فهناك احلوار بني مو�شـــى \ 

وفرعون، واحلوار الذي كان بني 

خليـــل اهلل اإبراهيـــم \ وبني 

اهلل عـــز وجل حني طلب منه اأن 

يريه كيف يحيي املوتى.

ويف عـــدد �شـــابق تناولنا املحور 

الأول، وهو الدعوة اإىل الإ�شالم 

احلـــادي  القـــرن  بدايـــة  مـــع 

والع�شـــرين، حيـــث بينـــا حاجة 

للتطويـــر،  الإ�شـــالمية  الدعـــوة 

امل�شـــتجدات  مواكبـــة  واأهميـــة 

احلديثة وغاية احلوار واأهميته، 

الكـــرمي  القـــراآن  يف  ومكانتـــه 

و�شـــوف نتحدث يف هـــذا العدد 

عن مكانتـــه يف ال�شـــنة النبوية، 

ومناذج منه.

�حلو�ر يف �ل�صنة

مـــا يرويـــه ابن ه�شـــام عـــن ابن 

اإ�شـــحق اأن عتبة بـــن ربيعة كان 

يف نادي قري�ص فقال: يا مع�شـــر 

اأقـــوم اإىل حممـــد  قري�ـــص، األ 

فاأكلمه واأعر�ص عليه اأموًرا لعله 

يقبل بع�شـــها فنعطيه اأيها �شـــاء 

ويكـــف عنا؟ فقالوا: بلـــى يا اأبا 

الوليـــد، قـــم اإليه فكلمـــه، فجاء 

عتبـــة حتـــى جل�ـــص اإىل ر�شـــول 

اأخـــي  يابـــن  فقـــال:   ،[ اهلل 

اإنـــك منا حيـــث قـــد علمت من 

ال�شـــرف يف الع�شرية واملكانة يف 

الن�شـــب، واإنك قـــد اأتيت قومك 

باأمٍر عظيم فّرقت به جماعتهم 

و�شـــفهت به اأحالمهم، فا�شـــمع 

مني اأعر�ص عليـــك اأموًرا تنظر 

فيها لعلك تقبـــل منها بع�ص ها، 

فقال ر�شـــول اهلل ]: قل يا اأبا 

الوليد اأ�شمع.

قـــال: يابن اأخـــي، اإن كنت تريد 

مبـــا جئت به من هذا الأمر ماًل 

جمعنـــا لـــك مـــن اأموالنـــا حتى 

تكون اأكرنا ماًل، واإن كنت تريد 

به �شرًفا �شودناك علينا حتى ل 

نقطع اأمًرا دونك، واإن كنت تريد 

به ملـــًكا ملكناك علينا، واإن كان 

الذي ياأتيك رئًيا تراه ل ت�شتطيع 

رده عن نف�شـــك طلبنا لك الطب 

وبذلنا فيـــه اأموالنا حتى نربئك 

منـــه، فقال له ر�شـــول اهلل ]: 

اأفرغـــت يـــا اأبـــا الوليـــد؟ قال: 

نعـــم... قـــال: فا�شـــمع مني، ثم 

قال: ب�شـــم اهلل الرحمن الرحيم 

ْحَمن الّرحيِم  {حم تَنْزيٌل مَن الَرّ

ِكتَاٌب ُف�ّشـــلَْت اآيَاتُُه ُقْراآًنا َعَربيا 

لَقـــْوٍم يَْعلَُمـــوَن بَ�شـــرًيا َونَذيـــًرا 

ل  َفُهـــْم  ْكثَــــــُرُهـــْم 
َ
اأ ْعَر�ـــصَ 

َ
َفاأ

يَ�ْشَمُعوَن..} وم�شى ر�شول اهلل 

] يف القراءة وعتبة ي�شمع حتى 

و�شـــل اإىل قولـــه تعـــاىل: {َفاإِْن 

نَْذْرتُُكْم �َشاِعَقًة 
َ
ْعَر�ُشـــوا َفُقْل اأ

َ
اأ

ِمثْـــَل �َشـــاِعَقِة َعـــاٍد َوثَُمـــود}، 

فاأم�شـــك عتبـــة بفيـــه ونا�شـــده 

الرحـــم اأن يكـــف عن القـــراءة، 

وذلك خوًفا مما ت�شـــمنته الآية 

مـــن تهديد، ثـــّم عـــاد عتبة اإىل 

اأ�شـــحابه، فلمـــا جل�ـــص بينهـــم 

قالـــوا: ما وراءك يـــا اأبا الوليد؟ 

قال: ورائي اأين �شـــمعت قوًل ما 

�شـــمعت مبثله قط، واهلل ما هو 

بال�شعر ول بال�شحر ول بالكهانة، 

يا مع�شر قري�ص اأطيعوين وخلّوا 

بني هذا الرجل وبني ما هو فيه 

فاعتزلوه، فـــواهلل ليكونن لقوله 

الـــذي �شـــمعت منه نبـــاأ عظيم، 

فاإن ت�شـــبه العرب فقد كفيتموه 

بغريكـــم، واإن يظهر على العرب 

فملكه ملككم وعزه عزكم.

اأبـــا  يـــا  قالـــوا: �شـــحرك واهلل 

الوليد بل�شـــانه، قال: هذا راأيي 

فيه فا�شنعوا ما بدا لكم.

وانظر كيف حـــاور الرجل الذي 

جاء ي�شـــتفتيه عـــن امراأته وقد 

ولدت غالًما اأ�شود، فاأنكر ذلك، 

فقـــال لـــه النبي ]: األـــك اإبل؟ 

قال: نعم، قال: فما لونها؟ قال: 

�شـــود، قال: هل فيها من اأورق؟ 

قـــال: نعم، قـــال: فاأنى له ذلك؟ 

قال: ع�شى اأن يكون نزعه عرقه، 

قال: وهذا ع�شى اأن يكون نزعه 

عرقه. 

الحوار في 
السنة 
)6(النبوية

للحوار يف ال�سنة النبوية 
مكان��ة مرموقة متثلت يف 
ح��واره ] م��ع عتبة بن 

ربيع����ة
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فن �حلو�ر �لدعوي

د. عــالء حممــد �صعيـــد

رئي�ص الحتاد الإ�شالمي لالأئمة واملر�شدين 

باإ�شبانيا



ا بخدمة فاين على متجر أمازون تويتر تطلق تطبيًقا خاّصً

ن، لتتيح 
ـــا باخلدمة علـــى متجر اأمازو طبيًقا خا�شًّ

و »فاين« Vine  ت
ة الفيدي

�شـــارك
رت املالكة خلدمة م

كة توي
ت �شـــر

اأطلقـــ

ق مل�شتخدمي املتجر.
التطبي

حتها لأكرب عـــدد ممكن من 
ن واإتا

ة فايـــ
عزيز خدم

يها لت
ر �شـــع

رت تاأتـــي يف اإطا
ـــوة من توي

راقبـــون اأن هـــذه اخلط
ويـــرى امل

منها اإىل 
ديو ق�شرية )ي�شل ز

طع في
كة مقا

 م�شار
م ميزة

ي�شـــبوك التي اأعلنت موؤخًرا عن دع
�شـــة ف

ك ملناف
ني، وذل

امل�شـــتخدم

ظام اأندرويد، لتجلب 
الية لتطبيق اخلدمة على ن

ت متت
ركة باإطالق حتديثا

ت ال�ش
جرام، حيث قام

 اإن�شتا
ثانية( يف خدمة

 15

ليها. 
ح�شينات ع

ة، وبع�ص الت
معها دعًما للكامريا الأمامي

فيس بوك يتيح لمستخدميه 
إرسال الملصقات

حيث �شيكون باإمكان امل�شرتكني اإر�شال املل�شقات بوا�شطة الهواتـــف الذكية اأو من �شـــطح مكتب اأجهزة احلوا�شـــب، اأتاح في�ص بوك لكل امل�شـــتخدمني اإر�شـــال املل�شقات عرب 

ر�شائل خا�شة لأ�شدقائهم.
ر�شـــالة يف موقع في�شـــبوك وال�شـــغط على اأيقونة الوجه يف ر�شـــائلهم اخلا�شة عرب اإر�شـــال مل�شقاتهم عرب اإن�شاء و�شـــيتمكن م�شتخدمو في�ص بوك من التعبري عن مزاجهم 

الذي يعرب عن مزاجهم يف ال�شا�شة .
�شتكون اخلدمة متاحة جلميع م�شتخدمي في�شبوك.علـــى نظامـــي اأندرويـــد واآي اأو اإ�ـــص، ومع هـــذا التعديل الرئي�شـــية من في�ـــص بوك اأو من خالل تطبيق املا�شـــنجر وكانت هذه اخلدمة تقت�شـــر يف ال�شـــابق على ال�شـــفحة 

العـــام املا�شـــي، وقـــد فاق العـــدد املليـــار مطلـــع العــــــام م�شـــتخدم فعال بح�شب الأرقام التي ك�شفت عنها ال�شركة وي�شـــل عـــدد م�شـــتخدمي في�ـــص بـــوك اإىل 900 مليون 

احلايل. 

Chrome OSأوفيس على نظام  جوجل تتيح تحرير ملفات 
حترير ملفات برناجمي وورد واإك�شل، ياأتي هذا بعد وبذلك اأ�شـــبح م�شـــتخدمو نظام كروم قادرين على على مت�شفح الإنرتنت التابع لها Chrome OS.، اأوفي�ـــص( اإىل قناة Dev  يف نظام الت�شـــغيل املبني ملفـــات حزمـــة الربامـــج املكتبيـــة )مايكرو�شـــوفت قامت �شـــركة جوجل باإ�شافة دعم اأ�شا�شي لتحرير 

كروم، وك�شـــف عنه على ح�شابه يف �شبكة التوا�شل فران�شـــوا بيوفـــور اإ�شـــافة هـــذا الدعـــم اإىل نظام اأن لحظ اأحد املطورين العاملني يف جوجل ويدعى 

الجتماعي جوجل بل�ص. 
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�لدعوة �للكرتونية



أبل تطلق iOS 7 بيتا 3 

بتحسينات وإصالحات 

عديدة

الثـــة 
ــة الث

جريبيـ
خة الت

الن�شـــ
ت اأبـــل بالأم�ـــص 

طلقـــ
اأ

�شـــبوعني من اإطالق 
، وتاأتي بعد اأ

iOS 7 ظـــام
مـــن ن

ح�شـــن وا�شـــح يف 
 بيتا 3 بت

نية، وجاءت
ة الثا

الن�شـــخ

ت التي 
م امل�شكال

م، واأي�ًشا اإ�شالح معظ
عة النظا

�شـــر

قة، كما قامت 
ال�شاب

الن�شـــخ 
مل�شـــتخدمني يف 

واجهت ا

دة التي 
والتغـــريات اجلدي

ملزايا 
فة بع�ـــص ا

اأبل باإ�شـــا

حلالة يف 
ا �شريط ا

ظام، ومن اأهمه
ن �شـــكل الن

حت�شـــ

�شـــينات يف 
شـــة، وحت

ال�شا�
يف قفل 

اأعلى اأ�شـــبح اأكرب 

ت، واملجلدات 
شـــعارا

كـــز الإ�
مل�شـــتخدم يف مر

اخلط ا

�شلة 
ل املف

حت�شينات يف �شك
فية، و

ر �شفا
اأ�شـــبحت اأك

ك �شريط 
اد، وكذل

شـــفاري على الآي ب
تبويبات يف �

وال

ونـــة 
ري اأيق

وتغيـــ
بـــاد، 

ي فـــون والآي 
التحميـــل يف الآ

 بيتا 
مت تغيريها يف

م التـــي 
ــز التحك

ال�شـــاعة يف مركـ

ك مـــن 
ري ذلـــ

ىل... وغـــ
الن�شـــخة الأو

2 وعـــادت اإىل 

ح�شينات. 
الت

تويتر يبدأ تتبع المغردين

 اإنه 
ني، اأي

مل�شـــتخدم
ح�شـــب اأماكن ا

�شـــة 
ة لعر�ص اإعالنات خم�ش

رًقا جديد
ياره ط

للتوا�شـــل الجتماعي اخت
ع تويرت 

اأعلن موق

فية.
جلغرا

امل�شتخدمني ا
واقع 

تتبع م
�شيعمل على 

يزورها 
ع التي 

ملواق
رفة ا

قة، وحتى مع
دم بد

م�شـــتخ
يف لل

جلغرا
فة املكان ا

وقع معر
ة تتيح للم

جمي
ت بر

 اأدوا
د تويرت على

شـــيعتم
و�

انية.
وز الربيط

ي ني
كة �شكا

ب �شب
رت، بح�ش

ن توي
خروجه م

بعد 

 ال�شخ�شي 
ت امللف

جه اإىل اإعدادا
 التو

بب�شاطة
نهم 

قع، بل باإمكا
ني املو

لقوان
شياع 

غردين جمربون على الن�
ل يعني اأن امل

ولكن هذا 

. »Do Not Track»تتبع
دم ال

خيار ع
افة اإىل 

ت املخ�ش�شة »Tailor Ads« بالإ�ش
خيارات عر�ص الإعالنا

وتعطيل 

نية، 
لتغريدات الإعال

جية ا
رتاتي

ى ا�ش
ابًقا عل

ده �ش
افة اإىل اعتما

در الدخل، اإ�ش
ت كاأحد م�شا

ع تويرت على الإعالنا
�شيعتمد موق

و

مزودي هذه اخلدمات 
ن كون 

والقلق م
ــية، 

انتهاك اخل�شو�شـ
ني قلق هوؤلء من 

مل�شـــتخدم
اقع ا

تقنيات حتديد مو
ما تثري 

ودائًما 

دم. 
امل�شتخ

يزورها 
ن التي 

لم كامل بالأماك
على ع

اأقيم يف اإمارة دبي موؤمتر »امللتقى الرم�شـــاين« يف دورته الرمضانيإسالم راعي رسمي للملتقى للعام الثاني.. آي فون 

الثانية ع�شـــرة هذا العام بح�شـــور عدد من كبار امل�شايخ 

والدعاة الذي يهدفون اإىل تقدمي منهج الإ�شالم ال�شحيح 

و�شـــماحته، مثل ف�شيلة ال�شـــيخ اإبراهيم الزيات وال�شيخ 

د.عمر عبدالكايف وال�شـــيخ د.عبداهلل امل�شـــلح وال�شـــيخ 

�شليمان اجلبيالن وال�شـــيخ د.خالد امل�شلح وغريهم من 

ال�شيوخ الأفا�شل، وحر�ًشا من �شركة اآي فون اإ�شالم على 

الهتمام باجلانب الجتماعي قررت اأن ت�شـــارك يف هذا 

املوؤمتـــر للعام الثاين علـــى التوايل لت�شـــبح اأحد الرعاة 
الر�شميني له.  
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الكل يعلم اأن لل�شيام اآثارا اإيجابية 

علـــى الـــروح واجل�شـــد واأن هـــذا 

الفر�ـــص الرباين مل يُ�شـــرع بهدف 

تعذيـــب العبـــد اأو لالنتقـــام منـــه، 

ولكنه �ُشرع لأ�شرار عليا قد ندرك 

بع�شـــها وقـــد يغيـــب عنـــا اأغلبها. 

ن�شتح�شـــر منها، على �شبيل املثال 

ل احل�شـــر، الأثر ال�شحي يف منح 

اجلهـــاز اله�شـــمي راحـــة موؤقتـــة 

ل�شـــتعادة ن�شـــاطه وحيويتـــه بعد 

ا�شـــتهالك عام كامل. ونذكر اأي�شاً 

الأثـــر الجتماعـــي ومـــا نالحظـــه 

مـــن حر�ص علـــى زيادة التوا�شـــل 

مـــع الأهـــل والأ�شـــدقاء يف ليايل 

رم�شان وتبادل امل�شاعر الإيجابية 

يف العالقـــات الجتماعية ب�شـــكل 

عام والعائلية ب�شـــكل مركز، فكثري 

من الأ�شر اليوم ل يجتمع اأفرادها 

لأ�شـــباب  م�شـــرتكة  وجبـــة  علـــى 

خمتلفة، ولكن لرم�شان خ�شو�شية 

جميلة يف مللمة اأفراد الأ�شـــرة على 

مائـــدة الإفطـــار يف وقـــت واحـــد 

لتنـــاول الطعام نف�شـــه بامل�شـــاعر 

املتحم�شـــة نف�شـــها لإفطـــار غنـــي 

باملحبة والروحانية والرحمة.

وقد يعتقد البع�ص اأن فوائد ال�شيام 

تقت�شر على احلالة البيولوجية اأو 

اجل�شـــدية لل�شـــائم، غري اأن الأثر 

الإيجابي لل�شـــيام يتعداها لي�شـــل 

اإىل النف�ص، فعندما ت�شـــوم جوارح 

امل�شـــلم عـــن املحرمـــات، ويحاول 

ال�شـــيطرة على حوا�شـــه ال�شمعية 

والب�شـــرية والتخيلية، فاإنه يتجرد 

من نف�شه ال�شعيفة الأمارة بال�شوء 

اإىل النف�ـــص العليا التي تتخلى عن 

الحتياجـــات البيولوجية الدنيوية 

يف فرتة ال�شـــيام النهاري وتتطهر 

لت�شـــل ملرحلة ال�شمو والرتفع عن 

الزلل.  

ويجاهد ال�شـــائم نف�شـــه وحميطه 

لي�شـــل اإىل م�شـــتوى مثـــايل مـــن 

الروحيـــة  وال�شـــفافية  الإن�شـــانية 

اإزاء كل  �شـــلوكه  وذلـــك مبراقبـــة 

املواقـــف التـــي يعاي�شـــها يف فرتة 

�شـــيامه وفطـــوره فيحكـــم عليهـــا 

�شـــلباً اأو اإيجابـــاً، ممـــا قد ي�شـــعر 

الإن�شـــان اأحيانا بال�شعادة والفخر 

حـــني التوجـــه لل�شـــلوك املثايل يف 

بع�ـــص الأعمـــال؛ كزيادة ال�شـــالة 

لقـــراءة  اأكـــرب  وقـــت  وتخ�شـــي�ص 

والإر�شـــاد  والت�شـــدق  القـــراآن، 

الديني والتبحر يف العلوم الفقهية، 

اإىل اهلل  والنخـــراط يف الدعـــوة 

وح�شـــور جمال�ـــص الذكـــر وليايل 

القراآن واحلر�ص على اأداء �شـــالة 

الفجـــر يف  جماعـــة. ويف اأحيـــان 

اأخرى ي�شـــعر الإن�شـــان بالتق�شري 

ويراوده اإح�شـــا�ص بالذنب ب�شـــبب 

تفويـــت اأيـــام رم�شـــان الثمينة يف 

اأمـــور دنيويـــة وروتينية ل ت�شـــيف 

اأدنى ر�شـــيد لأعمالـــه يف الآخرة، 

ممـــا يحفـــزه ل�شـــحذ الهمـــم اأكر 

واأكر لال�شـــتثمار امل�شـــمون لنيل 

عفو اهلل ومغفرته.

امللـــذات  مـــن  ال�شـــائم  وبتجـــرد 

الدنيويـــة وم�شـــك جلامهـــا تتحفز 

الحتمـــال  علـــى  القـــدرة  لديـــه 

ويقـــرتب كثرياً مـــن الأنـــا الأعلى 

يف تهذيبـــه للنف�ص بكبـــح جماحها 

و�شـــبط �شـــلوكها كمـــا يريد، مما 

مينحه ال�شـــعور بالقـــوة والتطويع 

يف  والنجـــاح  النف�شـــي  وال�شـــبط 

اتخـــاذ القـــرارات ال�شـــحيحة يف 

ال�شـــغوط  ومقاومـــة  مواجهـــة 

احلياتية املختلفة مبا فيها �شـــغط 

ال�شيام والقيام.

العجيب يف الأمر اأن اآثار ال�شـــيام 

ت�شـــهم ب�شكل كبري يف حت�شن حالة 

املر�شـــى النف�شـــيني حيـــث ي�شـــري 

البا�شـــط  الدكتـــور حممـــد عبـــد 

بخاري، ا�شت�شـــاري الطب النف�شي 

يف م�شت�شـــفى امللـــك عبـــد العزيز 

مبكـــة املكرمة، اإىل درا�شـــة علمية 

حديثـــة اأجراهـــا الدكتـــور يـــوري 

نيكوليـــف، رئي�ص وحدة ال�شـــيام 

يف معهد الطب النف�شـــي مبو�شكو، 

حيث وجـــد يف نتائجها اأن 70 % 

من اأ�شل 10000 مري�ص م�شابني 

بالف�شـــام )ال�شيزوفرينيا( عوجلوا 

بال�شـــيام، حت�شـــنوا ب�شـــكل كبـــري 

وا�شتعادوا قدرا كبريا من ن�شاطهم 

الجتماعي.

نعلم اأي�شاً اأن اهلل �شبحانه وتعاىل 

عليـــم بطبيعة خلقه غـــري املثالية، 

لـــذا تتجلـــى املثاليـــة الربانيـــة يف 

التي�شـــري على املوؤمن غـــري القادر 

علـــى ال�شـــيام، وعلـــى املر�شـــعة، 

وامل�شـــافر واملري�ـــص اإىل مي�شـــرة، 

مبـــا يف ذلـــك العفـــو اجلميـــل عن 

منهـــا  املق�شـــود  العبـــاد  هفـــوات 

وغـــري املق�شـــود؛ كالتي�شـــري على 

املوؤمنني يف حالة الن�شـــيان ك�شرب 

املاء وتناول الطعام من دون ق�شـــد 

والتحـــدث يف اخللـــق، والكثري من 

التجـــاوزات الأخالقية التي يقبلها 

اهلل �شبحانه وتعاىل بكلمة تدارك 

�شريعة )اللهم اإين �شائم(. 

�إ�صر�قات نف�صية

د. عائ�صة عبد�لعزيز �ل�صيخ

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

• دكتوراه يف علم الإن�شان الطبي والجتماعي 

األثر 
النفسي 
للصيام



اإلفطار مع غير المسلمين

هـــــــل يجوز تناول طعام �لإفطار مع غـــــــري �مل�صلمني كالهندو�س 

و�لن�صارى؟ 

يجـــوز تناول طعام الإفطار مع غري امل�شـــلمني اإذا كانت هناك 

م�شلحة �شرعية يف ذلك، كدعوتهم اإىل الدين احلق، اأو تاأليف 

قلوبهم على الإ�شـــالم اأو نحو ذلك مما يرجى من ح�شـــورهم 

لتنـــاول الإفطار على املوائد التي ي�شـــعها امل�شـــلمون لالإفطار 

العام كما يح�شل يف بع�ص الدول.

استجابة الدعوة

كيف �أكون م�صتجابة �لدعوة؟

1 - الإخال�ـــص هلل تعـــاىل وح�شـــن الظـــن به وح�شـــور القلب 
عنـــد الدعاء، قال ]: »ادعوا اهلل واأنتم موقنون بالإجابة، 

واعلموا اأن اهلل ل يقبل دعاء من قلب غافل له«.

لََك عَباِدي 
َ
2 - ال�شـــتجابة هلل عز وجل: قال تعاىل {َواإَِذا �َشـــاأ

اِع اإَِذا َدَعاِن َفلَْي�ْشـــتَِجيبُوا  جيُب َدْعَوةَ الدَّ
ُ
َعنِّي َفاإينِّ َقريٌب اأ

يِل َولْيُوؤِْمنُوا ِبي لََعلَُّهْم يَْر�شُدوَن}.

3 - حتري اأوقات الإجابة كيوم عرفة من ال�شنة و�شهر رم�شان 
من الأ�شـــهر ويوم اجلمعة من الأ�شـــبوع والثلث الأخري من 

الليـــل، فـــاإن اهلل تعاىل ينـــادي علينا يف الثلـــث الأخري من 

الليل.

ْقَرُب َما 
َ
4 - حتري الدعاء اأثناء ال�شـــجود، لقول النبى ]: »اأ
َعاَء«. ْكِرُوا الدُّ

َ
يَُكوُن الَْعبُْد ِمْن َربِِّه َوُهَو �َشاِجٌد َفاأ

5 - حتري املطعم احلالل.. قال ر�شـــول اهلل �شـــلى اهلل عليه 
واآلـــه و�شـــلم: »اإن اهلل تعـــاىل طيـــب ل يقبـــل اإل طيبا واإن 

اهلل اأمر املوؤمنني مبا اأمر به املر�شـــلني فقال تعاىل: {ياأيها 

الر�شل كلوا من الطيبات واعملوا �شاحًلا}«.

6 - ا�شـــتفتاح الدعـــاء بحمد اهلل تعاىل وال�شـــالة على النبي 
]، لقـــول النبي ]: »اإذا �شـــلى اأحدكم فليبـــداأ بتحميد 
اهلل والثنـــاء عليـــه ثم لي�شـــل على النبي ] ثـــم ليدع بعد 

مبا ي�شاء«.

7 - اأن يكون الدعاء لي�ص فيه اإثم ول قطيعه رحم، قال ] 
»ما من م�شلم يدعو بدعوة لي�ص فيها اإثم ول قطيعة رحم 

اإل اأعطاه اهلل بها اإحدى ثالث اإما اأن يعجل له دعوته 

واإما اأن يدخرها له يف الآخرة واإما اأن ي�شرف عنه من 

ال�شوء مثلها«. 

ولي المرأة الشرعي فيما لو كان 
أولياؤها غير مسلمين

 

هـــــــل �إذن �لويل �صرط يف �صحة �لنكاح؟ ومـــــــن �لويل �ل�صرعي؟ ومن 

ويل �ملر�أة �مل�صلمة �إذ� كانت من عائلة ن�صر�نية؟ 

اجلـــواب: ذهـــب جمهور العلماء اإىل اأنه ل نـــكاح اإل بويل، وثبت يف 

جملة اأحاديث �شحيحة، اأن النبي ] قال: »ل تنكح املراأة املراأة ول 

تنكح املراأة نف�شها«، والويل ال�شرعي هو اأبوها اأو ابنها اأو اأخوها اأو 

اأحد حمارمها. 

يقـــدم الأقرب فالأقرب من الأولياء لقـــول النبي ]: »ثم اأدناك ثم 

اأدناك« اأو: »ثم الأقرب فالأقرب«.

واإذا كانت املراأة م�شلمة واأقاربها غري م�شلمني فاإن وليها هو �شلطان 

البلـــد كالقا�شـــي اأو اإمام امل�شـــجد، اأو خطيبـــه اإذا مل يكن يف البلد 

قا�ص اأو نحوه، لقول النبي ]: »فاإن ا�شـــتجروا فال�شلطان ويل من 

ل ويل له«. ف�شيلة ال�شيخ عبداهلل بن جربين- ر�شالة الإ�شالم. 
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يف هذ� �لباب ُنقدم جملة من �لفتاوى �ل�صادرة عن كبار ُعلماء 

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

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

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

امل�شدر: موقع الإ�شالم �شوؤال وجواب



يقول امل�شت�شـــرق اآرثـــر اآبري: »عندما 

اأ�شـــتمع اإىل القـــراآن يتلـــى بالعربيـــة، 

فكاأمنا اأ�شتمع اإىل نب�شات قلبي«.

ويقول جوته: اإن اأ�شلوب القراآن حمكم 

تـــام مثري للده�شـــة.. فالقـــراآن كتاب 

الكتب، واإين اأعتقـــد هذا كما يعتقده 

كل م�شـــلم، واأنـــا كلمـــا قـــراأت القراآن 

�شـــعرت بروحي تهتز داخل ج�شـــمي، 

وملـــا بلـــغ جوتـــه ال�شـــبعني مـــن عمره 

اأعلـــن على املالأ اأنه يعتـــزم اأن يحتفل 

يف خ�شـــوع بليلة القدر التي اأنزل فيها 

القراآن على النبي حممد.

ويف يوم اأب�شـــر جوته ري�شـــة طاوو�ص 

ين �شـــفحات القراآن فهتـــف: مرحًبا 

بـــك يف هذا املكان املقد�ص، اأغلى كنز 

يف الأر�ص.

ويقـــول: »القـــراآن لي�ص كالم الب�شـــر، 

فـــاإذا اأنكرنا كونه من اهلل، فمعناه اأننا 

اعتربنا حممًدا هو الإله!«.

تقـــول امل�شت�شـــرقة الأملانيـــة اأنا ماريا 

�شـــميل، يف مقدمتها لكتاب »الإ�شالم 

كبديـــل« ملـــراد هوفمـــان: القـــراآن هو 

عربـــي  بل�شـــان  موحـــاة  اهلل،  كلمـــة 

مبـــني، وترجمته لن تتجاوز امل�شـــتوى 

ال�شـــطحي، فمـــن ذا الـــذي ي�شـــتطيع 

ت�شوير جمال كلمة اهلل باأي لغة؟!«.

ويقول الباحث الأمريكي مايكل هارت 

يف كتابـــه املعـــروف »املائـــة الأوائل«: 

ل يوجـــد يف تاريـــخ الر�شـــالت كتاب 

بقي بحروفه كاماًل دون حتوير �شـــوى 

القراآن.

وي�شـــيف: بني اأيدينا كتـــاب فريد يف 

اأ�شـــالته ويف �شـــالمته، مل ي�شـــك يف 

�شـــحته، كما اأنزل، وهـــذا الكتاب هو 

القراآن.

يقـــول امل�شت�شـــرق بارتلمـــي هيلر: ملا 

وعـــد اهلل ر�شـــوله باحلفـــظ بقولـــه: 

واهلل يع�شمك من النا�ص �شرف النبي 

حرا�شـــه، واملرء ل يكذب على نف�شه، 

فلـــو كان هـــذا القـــراآن م�شـــدر غري 

ال�شماء لأبقى حممد على حرا�شته!. 

يف  هامـــر  فـــون  امل�شت�شـــرق  يقـــول 

مقدمة ترجمته للقـــراآن: القراآن لي�ص 

د�شـــتور الإ�شـــالم فح�شـــب، واإمنا هو 

ذروة البيان العربي، واأ�شـــلوب القراآن 

املده�ـــص ي�شـــهد على اأن القـــراآن هو 

وحي مـــن اهلل، واأن حممًدا قد ن�شـــر 

�شلطانه باإعجاز اخلطاب، فالكلمة مل 

يكـــن من املمكن اأن تكون ثمرة قريحة 

ب�شرية.

ويقـــول: القراآن وحي من اهلل، ليحده 

زمان، ومت�شمن للحقيقة املركزة.

ويقول الربوفي�شور يو�شيودي كوزان- 

مدير مر�شـــد طوكيو- نقاًل عن كتاب 

»اإنـــه احلـــق«: اإن هذا القراآن ي�شـــف 

الكون من اأعلى نقطة يف الوجود.. اإن 

الـــذي قال هذا القراآن يرى كل �شـــيء 

يف الكون، وكل �شيء مك�شوف اأمامه.

ويحـــاول املفكـــر مار�شـــيل بـــوازار اأن 

ي�شـــل اإىل �شر التاأثري العجيب للقراآن 

فيقـــول: القـــراآن يخاطـــب الإن�شـــان 

بكليته.. من منظور ت�شـــتطيع ن�شـــبته 

اإىل علـــم النف�ص التطبيقي.. قلت: اإن 

الـــذي خلق النف�ص الب�شـــرية واخلبري 

مبنعطفاتهـــا واآفاقها هو الـــذي اأنزل 

القراآن ليهديها ال�شبيل، {األ يعلم من 

خلق وهو اللطيف اخلبري}. 
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�إعـــــد�د: �لتحريــــر

يف هذ� �لباب نعر�س جلملة من �ملقولت 

و�لعلماء  �مل�صت�صرقـــــــني  مـــــــن  للكثريين 

و�لفال�صفة حول �لإ�صالم و�لقر�آن ونبيه 

]، وهي �صهادة من�صفة منهم رغم �أننا 
جند كثريين منهم غـــــــري م�صلمني.. �إل 

�أنها �صهادة حق �آثـــــــرو� على �أنف�صهم �إل 

�أن يقولوها.



٭ يـــزداد اأجر املـــرء مع قدومه 

مبكًرا لل�شـــالة، هـــذا ما نفهمه 

مـــن قيمـــة ال�شـــف الول، واإذا 

ح�شـــر �شـــخ�ص قبل غريه بربع 

ال�شـــاعة مثاًل، ثم جـــاء املتاأخر 

وان�شل ب�شرعة بني النا�ص و�شبق 

ذلك املبكر اإىل ال�شف الأول لأن 

الآخر كبـــري ال�شـــن اأو اأنه لي�ص 

ب�شـــرعة هذا املتاأخـــر فال يعني 

ذلك اأن ال�شـــف الأول قد �شـــار 

من ن�شـــيب هـــذا املتاأخر، حتى 

واإن وقـــف »قـــدام«، ارجـــع اىل 

الرتتيـــب الذي جـــاء يف حديث 

التبكري ل�شـــالة اجلمعة، والذي 

جـــاء يف خامتته »...فاإذا �شـــعد 

الإمام اىل املنرب اأغلقت املالئكة 

ال�شجالت«.

٭ تتفـــاوت م�شـــاحة امل�شـــاجد، 

الأول يف  ال�شـــف  يكـــون  فقـــد 

ا يعادل ع�شرة  م�شجد كبرًيا جدًّ

�شـــفوف يف اآخـــر �شـــغري، فهل 

»املبكـــر« يف امل�شـــجد ال�شـــغري 

ممـــن �شـــلى يف ال�شـــف الثالث 

اأقل اأجًرا من »متاأخر« �شلى يف 

ال�شـــف الأول يف م�شجد كبري؟ 

العربة يف التبكري. 

٭ الدخول اىل امل�شـــجد بهدوء 

اإىل  اأتيتـــم  »اإذا  نبويـــة:  �شـــنة 

ال�شالة فاأتوها وعليكم ال�شكينة 

والوقار، فما اأدركتم ف�شلوا وما 

�شـــبقكم فاأمتوا« وهذا يقت�شـــي 

�شلوًكا هادًئا. 

٭ »حاذوا بني املناكب والأقدام« 

تفهـــم على اأن للج�شـــم عر�ًشـــا 

يقا�ص بعر�ص الكتفني- املنكبني- 

فاإذا وقف املرء لل�شالة بطريقة 

عر�ـــص  يجعـــل  كاأن  خاطئـــة، 

امل�شـــافة بـــني قدميـــه اأكرب من 

عر�ـــص منكبيه حتى يكاد توازنه 

اأن يختـــل، فهو مل يحقق »حاذوا 

بني املناكـــب والأقدام«، الوقوف 

ال�شـــليم هـــو مبحـــاذاة عر�ـــص 

الثنني معـــا »املناكب والأقدام«، 

ومـــا يفعلـــه البع�ـــص مـــن زيادة 

امل�شافة بني قدميه كي ي�شل اإىل 

جاره يخرج عن الوقوف ال�شليم 

ورمبا حمله اأمل الوقوف اخلطاأ، 

علما باأن احلر�ص على ال�شـــف 

الأول منـــدوب، وخا�شـــة ل�شـــد 

الثغرات وت�شوية ال�شفوف. 

٭ تطبيق احلديث ال�شريف »...

وا�شـــجد حتـــى تطمئن �شـــاجًدا 

راكًعـــا«  تطمئـــن  حتـــى  واركـــع 

يتحقق اإذا رفع امل�شلي راأ�شه من 

ال�شـــجود وجل�ص بني ال�شجدتني 

بغـــري اأن ي�شـــتعجل العـــودة اإىل 

ال�شـــجود، وليدع عظام ج�شـــمه 

ت�شـــتقر حتـــى ياأخـــذ كل منهـــا 

مكانه، ثـــم ي�شـــتجمعها للحركة 

الثانيـــة، ومثل ذلـــك اإذا رفع من 

الركوع اأي�ًشـــا يرتك لعظام بدنه 

اأن ت�شـــتقر يف و�شـــع القيام قبل 

يف  وهكـــذا  بالنـــزول،  يهـــم  اأن 

كل حركـــة، فذاك هـــو املقيا�ص 

امللمو�ـــص لعبارة »حتـــى تطمئن 

جال�ًشا«.

الكـــرمي  القـــراآين  الو�شـــف  ٭ 

{والذيـــن هـــم علـــى �شـــالتهم 

دائمون} يختلـــف عن {والذين 

هـــم على �شـــالتهم يحافظون} 

يف �شـــورة املعارج، فالثاين يعني 

املحافظة على اأدائها يف اأوقاتها، 

اأما الأول فيتعلـــق بالإقبال على 

اهلل عـــز وجـــل اأثنـــاء ال�شـــالة، 

فهم يف �شـــالتهم م�شتغرقون، ل 

ت�شـــرد اأذهانهم يف كل مكان فال 

يح�شر من امل�شـــلي اإل ج�شمه، 

ولهوؤلء كانت اجلائـــزة {اأوؤلئك 

يف جنـــات مكرمـــون}، هذا يف 

الآخـــرة، واأمـــا يف الدنيـــا فهي 

تعينه على النوائب {ا�شـــتعينوا 

بال�شـــرب وال�شـــالة} فتبددهـــا 

وترفع املوؤمن من حال ال�شـــعف 

اإىل القـــوة واملنعـــة، بحـــول اهلل 

وقوته، �شبحانه وتعاىل. 

كلمـــة اأخرية: يف عـــدد قليل من 

امل�شـــاجد تعـــاون اأهل امل�شـــجد 

على اإقامة م�شروع خريي يف كل 

رم�شـــان يف مكان مـــا يف العامل 

الإ�شـــالمي، مـــا اأدى اإىل حتويل 

العالقة بـــني رواد امل�شـــجد من 

روتينيـــة، بالكاد يعرف بع�شـــهم 

بع�ًشـــا اإل (بوحممد، بو�شـــالح) 

م�شـــرتك  عمـــل  عالقـــة  اإىل 

لالآخرة، يتابعون تطوير امل�شجد 

اأو بيت الأيتام اأو امل�شروع الوقفي 

الذي يدر على م�شارف التعليم 

والعالج يف البو�شنة اأو رواندا اأو 

طاجيك�شـــتان اأو اليمـــن، ويكون 

املتكفـــل بتنفيـــذ هذا امل�شـــروع 

اأو ذاك م�شـــوؤوًل ب�شـــكل مبا�شر 

اأمامهم، يزودهم باملعلومات من 

حـــني لآخـــر، حتـــى ازداد العدد 

واحلجم.  

مشاهد من 
المساجد
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