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

سفير
اإلنسانية..
وداعا
ً

فق���دت الكويت والأم���ة العربي���ة والإ�سالمية
رج�ل�ا م���ن الزم���ن اجلمي���لّ ،
�سط���ر خ�ل�ال
م�سريته منوذجا رائعا لرجال الكويت الأخيار،
�إن���ه �سفري الدع���وة والعمل اخل�ي�ري �صاحب
الأيادي البي�ضاء الدكتور الداعية عبدالرحمن
ال�سميط م�ؤ�س�س ورئي�س جلنة م�سلمي �أفريقيا
�سابقا جمعية العون املبا�شر حاليا ،بعد رحلة
وللعل���م �أن ه���ذا الرج���ل �أ�صي���ب بالعديد من
عطاء �شهد لها القا�صي والداين.
الأمرا�ض اخلط�ي�رة واجللطات ولكنه ا�ستمر
لق���د فق���د العم���ل اخل�ي�ري يف الع���امل بوفاة
يف م�سريته ومل تثنه هذه املعوقات عن ال�سفر
الدكتور ال�سميط �سفري الدعوة املعا�صر ،حيث
والرتحال والبذل يف عمله وم�شروعه ال�ضخم
بد�أ عمله اخل�ي�ري والدعوي والتنموي ب�شكل
يف تق���دمي الهداي���ة ودي���ن الإ�س�ل�ام والعي�ش
ب�سيط يف دولة الكويت بطموحات كربى ،وكان
الكرمي وم�شاريع التنمية لأنا�س ن�سيهم العامل
ذلك يف �أواخر ال�سبعينيات من القرن املا�ضي،
خلف الأدغال.
فتح���ا عظي ًما بعد ثالثة
حي���ث فتح اهلل عليه ً
�أ�شه���ر عجاف ،وانطلق بكل قوة نحو حلمه يف وبالرغ���م م���ن �إ�صابت���ه بجلط���ات يف ال�س���اق
وتخ�ش���ن يف الركب���ة مينع���ه م���ن ال�صالة دون
تنمية وتغيري وتطوير القارة ال�سمراء.
�إن الدكت���ور ال�سمي���ط –رحم���ه اهلل -ت���رك كر�س���ي وارتف���اع يف الكول�س�ت�رول ونزيف يف
حي���اة الراح���ة والرفاهي���ة و�أق���ام يف �أدغ���ال العني �إال �أنه كان يردد دائما :ولكن من ينقذين
�أفريقي���ا وغاباته���ا و�صحرائها م���ع زوجته يف من احل�ساب يوم ي�شك���وين النا�س يف �أفريقيا
بيت متوا�ض���ع يف قرية من���اكارا بجوار قبائل ب�أنني مل �أ�سع �إىل هدايتهم.

ع���ن �إ�سالم م���ا ال يقل عن  11ملي���ون �إن�سان
وع�شرات الألوف من القبائل ب�أكملها وزعماء
قبائل ودعـاة لأديان �أخرى �أ�سلموا فتحولوا �إىل
دعـاة للإ�سالم ،كما �ساهم يف مد يد العون لهم
من خالل توفري امل�سكن والعمل وامل�ست�شفيات
واملدار�س وغريها من االحتياجات.

الأنتيم���ور ،و�أخ���ذ ميار�س الدع���وة للإ�سالم،
دعوة طابعه���ا العمل الإن�ساين اخلال�ص الذي
يكر�س مب���د�أ الرحمة فيجت���ذب �ألوف النا�س
لدين الإ�سالم.
وال ميك���ن لأي من�ص���ف �أن يتغاف���ل عن ثمار
جه���ود ال�سمي���ط يف �أفريقي���ا والت���ي �أ�سفرت
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�أخ�ي�را نثمن مبادرة �سم���و �أمري البالد ال�شيخ
�صب���اح الأحمد اجلابر ال�صب���اح ب�إطالق ا�سم
فقي���د الكويت د .عبدالرحم���ن ال�سميط على
م�سجد الدولة الكبري تخليدا لذكراه ووفاء ملا
قدم���ه م���ن عطاء وبذل حام�ل�ا م�شعل اخلري
للإن�سانية جمعاء.

التعريف بالإ�سالم

د الفطر السعيد

بانوراما عي

التي قامت بها �أفرع جلنة
ية والرتفيهية والرتويحية
تنوعت الأن�شطة الدعو
واء �أفرع الرجال �أم الن�ساء،
وى حمافظات الكويت �س
ريف بالإ�سالم على م�ست
التع
فرتة عيد الفطر املبارك.
وذلك يف خالل

الشؤون الد

عوية بـ ”المال
صالح” نظمت حفل العيد للجالية
الهندية بالوفرة

نظم���ت �إدارة ال�شئ���ون الدعوي���ة بلجن���ة
التعري���ف بالإ�س�ل�ام برناجم���ا مبنا�سب���ة
عيد الفطر املبارك للمهتدين من اجلالية
الهندي���ة �إىل منطقة الوف���رة� ،شارك فيه
 22م���ن املهتدي���ن اجل���دد بالإ�ضافة �إىل
دعاة اللجنة ،وا�شتمل الربنامج على تالوة
الق���ر�آن الك���رمي م���ع الرتجم���ة للمهتدي
�إبراهي���م ،وحما�ضرتني� ،إحداهما بعنوان
“التقوى و�أثرها يف امل�سلم” للأ�ستاذ عالء
الدين عني احلق املكي ،والثانية بعنوان “
ماذا بعد رم�ضان؟” للداعية �إ�سالم الدين
عب���د احلكيم ،وم�سابق���ة ثقافية حيث مت

ط���رح الأ�سئل���ة الثقافية عل���ى املهتدين ،نتذكر قيمة هذا الدين.
وممار�سة بع�ض الألعاب ال�شعبية ومن ثم يذك���ر �أنه بعد انته���اء املهتدي من حديثه
توزيع اجلوائز على الفائزين.
امل�ؤثر كان���ت الدموع تتقاط���ر من عينيه،

انطباع�������ات املهتدين اجلدد ح�������ول الربنامج :مما �أث���ر يف املهتدين �أثرا كبريا ،فاحلمد
املهتدي علي :الإ�سالم يغري الإن�سان بالكلية هلل على نعمة الإ�سالم.
فمقت�ض���ى ال�شهادتني الت���ي دخلنا بهما يف املهتدي الدكتور حممد �س�������امي (�سومنت
الإ�سالم �أن ن�صب���غ �أنف�سنا ب�صبغة الإ�سالم م�شرا) طبيب الأ�سنان :قدم عر�ض تقدمي
ثم ندعو �أ�سرتنا �إىل هذا الدين احلنيف .بوربوين���ت ح���ول “القر�آن الك���رمي والعلم
املهتدي ح�س�������ن :من �أعظم نعم اهلل علينا احلدي���ث” ب�ي�ن في���ه �أن الق���ر�آن الكرمي
�أن هدان���ا للإ�سالم فه���ي نعمة ال توازيها كالم اهلل تع���اىل �أنزله على خامت الأنبياء
الدني���ا وم���ا فيه���ا ،وعندما ن���رى النا�س نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم لهداية
يعب���دون غ�ي�ر اهلل وهم �أ�صح���اب عقول الب�شرية جمعاء.

سائية المنقف :رحلة ترفيهية إلى منتزه
ن
شاطئ العقيلة للمهتديات الجدد
م���ن �أجل الرحل���ة عن �سعادته���ن بفقراتها التي
مبنا�سب���ة عي���د الفط���ر املبارك و
الب�سمة �أدخل���ت ال�س���رور عل���ى نفو�سه���ن،
الرتويح عن املهتديات اجلدد ون�شر
جلن���ة و�شك���رن اللجن���ة عل���ى �إقامة مثل
وال�سع���ادة عل���ى وجوهه���ن ،نظم���ت
ن�ساء رحلة هذه الرحالت الرتفيهية.
التعريف بالإ�سالم ف���رع املنقف
�إىل منتزه �شاطئ العقيله للمهتديات اجلدد
أطفالهن يف �أول �أيام عيد الفطر ال�سعيد� ،شك ــر خـ ـ ـ ــا�ص:
مع �
تتوج���ه جلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام ن�سائية
و�شارك فيها ما يقارب � 30شخ�صا.
خلله املنق���ف بال�شك���ر اجلزي���ل مل�ش���رف منت���زه
ات�سم���ت الرحل���ة بجو ترفيهي كب�ي�ر ت
�ضور �شاطئ العقيلة فار�س العتان على تعاونه مع
العدي���د من امل�سابق���ات والهداي���ا للح
كات يف هذه اللجنة ودعمه لأعمالها اخلريية.
ولق���د عربت املهتديات امل�ش���ار
8
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نسائية دار النوري احتف

ت بالعيد في مقهى الجهراء الشعبي
نظم���ت ن�سائية دار الن���وري للتعريف بالإ�سالم مبنا�سب���ة عيد الفطر
رحل���ة ترفيهي���ة للجاليات الهندي���ة وال�سيالنية والفلبيني���ة �إىل مقهى
اجلهراء ال�شعبي ،حيث متت دعوة املهتديات اجلدد للم�شاركة بالرحلة
من باب �إدخال الفرح وال�سرور على قلوبهن.
جدي���ر بالذك���ر �أنه خ�ل�ال الرحل���ة �أقيم �إفط���ار جماع���ي للمهتديات
ال�صائم���ات (لأي���ام ال�ست من �ش���وال) و�أي�ضا قام���ت الداعيات ب�إلقاء
حما�ض���رة كل ح�سب لغتها بعن���وان “ف�ضل �صيام ال�س���ت من �شوال”،
حي���ث تطرقت خالل املحا�ض���رة �إىل حث املهتدي���ات على �صيام هذه
الأيام ملا فيها من الأجر العظيم.
ويف خت���ام الربنام���ج قامت الداعيات بعمل م�سابق���ة ثقافية للح�ضور
وم���ن ثم توزي���ع الهدايا الرمزية ،حيث �شكرن جه���د اللجنة يف �إدخال
ال�سعادة �إىل قلوبهن.
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التعريف بالإ�سالم
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بالرو�ضة حف���ل عيد الفطر ال�سعيد
�أقام���ت الإدارة الن�سائية
تهن من خمتلف اجلن�سيات (الإثيوبية
للمهتديات اجلدد وعائال
الفلبينية) ،ومب�شاركة داعيات الفرع
والهندية وال�سريالنكية و
مبقر جمعي���ة العون املبا�شر مبنطقة
مبختل���ف اللغات وذلك
امج احلفل عل���ى امل�سابق���ات والألعاب
ح���ويل ،واحت���وى برن
الرتفيهية.
م�س�ؤولة ق�س���م التوعية بهذه املنا�سبة:
وقال���ت �إقبال احلجي
وىل التي تقام فيه���ا احتفالية جلميع
�إن ه���ذه ه���ي امل���رة الأ
اجلن�سي���ات ،حيث تهدف الإدارة من
املهتدي���ات من خمتلف
املهتدي���ات انطالقا من قوله تعاىل:
ذل���ك �إىل التعارف بني
َّا�س �إ َّنا
ُ ؤمنُ���و َن � ْإخ��� َوة) ،وقوله تع���اىل} :يَا َ�أيُّ َه���ا الن ُ
(�إنمَّ���ا امل�
َى وج َعلْنَا ُك ْم ُ�ش ُعو ًبا َو َقبَائ َل ِلتَ َعا َر ُفوا �إِنَّ
َخلَ ْقنَا ُكم ِّمن َذ َكر َو�أنث َ َ
َ ْ َ ا ُكم �إِنَّ اهلل َعلي ٌم َخبري{ ،م�شرية �إىل
َ�أ ْك َر َم ُك��� ْم ِعن��� َد اهلل �أتق ْ
���ى العديد من اجلن�سيات يف احتفالية
�أن احلف���ل احتوى عل
�س���رور باعتب���ار العيد ال�سعي���د �أحد
�ساده���ا ال�سع���ادة وال
الم حيث ي�أتي بعد �صيام �شهر كامل
مظاهر الفرح يف الإ�س
ثري من ال�شعائر والطاعات والقربات
قام فيه امل�سلمون بالك
�إىل اهلل عز وجل.
تفالي���ة له���ا ثمار كب�ي�رة على نفو�س
و�أ�ش���ارت �إىل �أن االح
�شع���رن بق���رب اللجنة منه���ن ،وقيامها
املهتدي���ات حي���ث ي
اين يف �سبي���ل ر�س���م الب�سم���ة عل���ى
برعايته���ن ،والتف���
جوهه���ن يف ه���ذا الي���وم املب���ارك ،قال
و
هلل َو ِب َر ْح َمتِهِ َف ِب َذل َ
ِك
�ضل ا ِ
تعاىلُ } :ق ْل ِب َف ْ
َ ْ ْ ح���وا ُه��� َو َخ�ْي�رْ ممِ ّ ���ا يَ ْج َم ُع���و َن{،
فليَف َر ُ
كانت م�س����ؤوالت الإدارة يف مقدمة
ولذلك
احلا�ضرات للحفل.
�أخرى �شهد فرع الرو�ضة حالة �إ�شهار
من ناحية
دى ال�سي���دات التي تدعى “ميالين”
�إ�سالم لإح
سية الفلبيني���ة حيث �أ�شه���رت �إ�سالمها
م���ن اجلن�
موع الفرع والبهجة والتهليل والتكبري.
و�سط د
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الجالية الهندي
ة
ن
ظ
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ر
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م
ج
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عيد
في م
سجد حمد بالمرقاب
م���ن �أجل �إ�سعاد املهتديات اجل���دد واجلاليات امل�سلمة الهندية يف عيد
الفطر ال�سعيد ،قام���ت داعيات فرع ال�ساملية بعمل برنامج للمهتديات
الهندي���ات واجلاليات و�أطفالهن� ،ش���ارك فيه  120منهن ،حيث قمن
بالتوج���ه �إىل م�سج���د “حم���د” الكائن مبنطق���ة املرق���اب �أول �أيام
العي���د لأداء �صالة العيد ،وقبل ال�صالة كان���ت هناك حالة �إ�شهار
�إ�سالم داخل امل�سجد بعد مقابلة الداعية لها و�شرحت لها �أركان
الإ�سالم ،ثم �أدين �صالة العيد يف جماعة.
ا�شتم���ل برنامج االحتفال عل���ى خطبة العيد �ألقاه���ا الداعية الهندي
ال�شي���خ “عبد القادر �شان���دا” حثّ فيها على االجته���اد يف دعوة غري
امل�سلم�ي�ن و�أن يفرحوا ويو�سعوا على �أهلهم بالعيد فهذا عيد امل�سلمني
كما �أو�صاهم بتقوى اهلل عز وجل وكرثة الأعمال ال�صاحلة.
عقب ذل���ك قامت الداعيات بعم���ل م�سابقات للمهتدي���ات واجلاليات
امل�سلم���ة والأطف���ال ،ووزع���ن عليه���ن الهداي���ا ،ووزعن عل���ى الأطفال
“العيدية” م�ساهمة من �إحدى املتربعات لفرحة الأطفال.
واختت���م الربنامج بتوزي���ع الداعيات على احلا�ض���رات بع�ض الوجبات
والع�صائر واحللويات.

رحلة
ترفيهية لشاليهات منتزه الخيران
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التعريف بالإ�سالم

دار النوري بالجهراء كرمت حلويات األريف
ا�ستقبل���ت دار الن���وري للتعري���ف بالإ�سالم باجله���راء ممثلة يف
مديره���ا العام �س���امل احل�سيني ورئي�س ق�س���م ال�ش�ؤون الدعوية
ح�س���ن النبهان مدير عام �شركة حلويات الأريف �سعود الف�ضلي
وذل���ك لبحث �سبل التعاون ب�ي�ن اللجنة وال�شركة ،والتعرف على
الدار عن قرب ،وما تقوم به من �أن�شطة وفعاليات دعوية.

و�أك���د احل�سيني خالل زيارة ال�ضيف لل���دار على حر�ص اللجنة
عل���ى التعريف بالثقافة الإ�سالمية ،وغر����س املفاهيم الإن�سانية
الت���ي حتث عل���ى عمل اخلري م���ن خالل التوا�ص���ل مع خمتلف
اجلالي���ات املتواجدة على �أر�ض الكويت ،وبخا�صة غري امل�سلمني
منه���م ،حيث تقوم اللجنة بتقدمي �أن�شط���ة وفعاليات تهدف �إىل
تعريفهم بالإ�سالم.

• �سامل احل�سيني يكرم �أ� .سعود الف�ضلي

اخلا�صة بالدار ،وقاعات املحا�ضرات والدرو�س ال�شرعية.

من جانبه �أبدى الف�ضلي �سعادته بزيارته للدار وا�ستعداد ال�شركة
و�أ�ش���اد احل�سين���ي بالدعم الذي تقدمه �شرك���ة حلويات الأريف للم�ساهم���ة يف العمل اخلريي الذي تقوم به اللجنة ،م�ؤكدا على
ل���دار الن���وري ،وتفاعلها م���ع احلمالت الدعوية الت���ي تقوم بها �أن اللجن���ة مثال يحتذى يف العمل الدع���وي لي�س داخل الكويت
اللجن���ة �سنويا ،مثنيا على جمل����س �إدارة ال�شركة ومديرها العام فقط بل وخارجها �أي�ضا.
ال���ذي مت ا�صطحاب���ه يف جولة داخ���ل مقر ال���دار للتعرف على واختتم اللقاء بتقدمي درع تذكارية تكرميا لل�شركة لتعاونها ودعمها
�أق�سامه���ا املختلف���ة ،وال���دور الذي يق���وم به كل ق�س���م ،واملكتبة للأعمال التي تقوم بها دار النوري للتعريف بالإ�سالم.

“برو�شور تعريفي بعيد الفطر”

حملة تعريفية للفريق التطوعي للتعريف باإلسالم بالمجمعات
نظ���م الفري���ق التطوع���ي بلجن���ة التعريف
بالإ�س�ل�ام حمل���ة تعريفي���ة بعي���د الفط���ر
ال�سعيد من خالل توزيع “بر�شور تعريفي”
يف جممع الكوت خالل �أيام العيد.
وقالت م�س�ؤولة العالق���ات العامة بالفريق
التطوع���ي بلجنة التعري���ف بالإ�سالم �أنوار
الزنكي� :إن “الربو�شور” يهدف �إىل تعريف
اجلالي���ات وخ�صو�صا غ�ي�ر امل�سلمني منهم
بالع���ادات والتقالي���د العربي���ة والإ�سالمية
لدول���ة الكوي���ت ،وتعريفه���م بالثقاف���ة
الإ�سالمي���ة التي تعترب مكون���ا �أ�سا�سيا من
مكون���ات العيد حيث املظاه���ر الإ�سالمية
من �صالة للعيد ،والتزاور ،وتبادل التهاين،
وال�سع���ادة والفرحة التي مت�ل��أ القلوب يف
هذا اليوم.
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و�أ�ضاف���ت �أن الربو�ش���ور عبارة عن تعريف
بعي���د الفط���ر املب���ارك كون���ه ي�أت���ي بع���د وم���ن ناحي���ة �أخ���رى فق���د ق���ام الفري���ق
منا�سب���ة مهم���ة بالن�سب���ة للم�سلمني وهي التطوعي بالعديد م���ن الأن�شطة التفاعلية
�شه���ر رم�ض���ان املب���ارك الذي ي�ص���وم فيه خالل الفرتة املا�ضية ومنها توزيع احلقائب
امل�سلم���ون ملدة ثالثني يوما يف م�شهد فريد
الدعوية على اجلميعات التعاونية املنت�شرة
بالن�سب���ة لغري امل�سلم�ي�ن ،كما �أن العيد هو
يف املحافظ���ات املختلفة حي���ث ا�ستهدفت
ي���وم فرحة بالن�سبة للم�سلم�ي�ن باعتبار �أن
�شرائ���ح العامل�ي�ن يف تل���ك اجلميعات من
�إدخال الفرح وال�سرور �إىل قلب امل�سلم من
�ضلِ غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن وكذل���ك رواد اجلمعي���ات
الأعمال الطيبة ،قال تع���اىلُ } :ق ْل ِب َف ْ
ليتفاعلوا مع احلملة الدعوية التي �أطلقتها
هلل َو ِب َر ْح َمت���ه َفب َذ َ
ا ِ
ل���ك َفل ْ َي ْف َر ُحوا ُه َو َخيرْ ٌ
اللجنة حتت عن���وان “خلك فعال ..بطيب
ممِ َّ ا يَ ْج َم ُعونَ{.
و�أك���دت عل���ى املعنى الإن�س���اين الفريد يف الأفعال”.
عي���د الفطر م���ن خ�ل�ال زكاة الفطر التي و�أ�ش���ادت الزنك���ي بتفاع���ل املواطن�ي�ن
ي�ؤديها ال�صائمون للفقراء حتى يتعففوا يف واملقيمني �أثن���اء توزيعها للحقائب الدعوية
ه���ذا اليوم املبارك ،وال يكون هناك حمتاج املختلفة.
بل الكل يف الفرحة وال�سرور �سواء.

فعاليات

1282
شخصا دخلوا اإلسالم في رمضان
ً
بـ «التعريف باإلسالم»

الفعالي ـ ـ ـ ـ ــة :حفــل ا�ستقبال عيـــد الفطــــر ال�سعيـــد
املك ـ ـ ــان� :صالة جمعية ال�صليبخات والدوحة التعاونية
احل�ض�������ــور :مدير عام جمعية النج���اة اخلريية حممد
�إ�سماعي���ل الأن�صاري ،ومدير الأف���رع بلجنة التعريف
بالإ�س�ل�ام املحام���ي منيف عب���داهلل العجم���ي ،والعم
ن���وري الن���وري ،وجم���ال الن���وري ومدي���ر دار النوري
للتعري���ف بالإ�س�ل�ام �س���امل احل�سين���ي ومدي���ر ف���رع
القريوان وال�صليبخات جودة الفار�س ،وجمع كبري من
املواطنني واملقيم�ي�ن وموظفي جمعية النجاة اخلريية
وجلنة التعريف بالإ�سالم.

كتب :حممود بكر

أ .محمد إسماعيـل األنصاري

املدي���ر الع���ام جلمعية النج���اة اخلريية

جلنة التعريف بالإ�سالم تتحفنا -كالعادة� -سنو ًّيا يف �شهر رم�ضان ب�إجناز غري م�سبوق يف جمال
الدعوة ،ون�شرها ،وما كان ذلك ليتم لوال دعم وتعاون �أهل الكويت قاطبة ،واحلمد اهلل فقد �أ�سلم
�شخ�صا يف �شهر رم�ضان املا�ضي ما بني ن�ساء ورجال من خمتلف اجلن�سيات.
1282
ً
ه���ذا الع���دد الذي �أ�سلم مل ي�أت من فراغ ،بل عن طريق جه���د كبري بذل من جلنة التعريف
بالإ�سالم وتعاون �أهل الكويت ،وجهد دعوي كبري من خالل دعوة غري امل�سلمني يف منازلهم
و�شركاتهم وم�ؤ�س�ساتهم ووزاراتهم و�أعمالهم.
الإجناز احلقيقي الذي تفخر به جلنة التعريف بالإ�سالم هو رعاية هذا العدد الكبري الذي
دخ���ل يف الإ�س�ل�ام من قبل الدعاة وامل�س�ؤولني يف اللجن���ة ،وهذا هو العمل احلقيقي للجنة،
فهذا الرقم مقدمــــة لتكليف وت�شريف جديـــــد من اهلل �سبحانه وتعاىل لدعاة جلنة التعريف
نف�سا جديدة دخلت الإ�سالم.
بالإ�سالم حتى يقوموا بتعليم وتدريب وت�أهيل ً 1282

• الأن�صاري يرفع ال�ستار عن "�أعداد املهتدين" الذين �أ�سلموا يف رم�ضان
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• الأن�صاري والعجمي يف ا�ستقبال �ضيوف احلفل الكرام

ال ي�سعن���ا يف ه���ذه الفر�ص���ة �إال رفع �أ�سمى
�آي���ات التهاين والتربي���كات حل�ضرة �صاحب
ال�سم���و ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر حفظه
اهلل ،وويل عهده الأمني حفظه اهلل ،ولل�شعب
الكويت���ي ،وجميع من دع���م اللجنة من �سنة
� 1978إىل اليوم.
اللجن���ة تق���وم بفر�ض كفاي���ة ،نيابة عن �أهل
الكوي���ت واملقيم�ي�ن ،يف الدع���وة و�إي�ص���ال
ر�سالة الإ�س�ل�ام �إىل غري امل�سلمني ،وبف�ضل
اهلل تعاىل ،عدد املهتدين يزداد �سنو ًّيا.
لقد قمنا بو�ضع ا�سرتاتيجية وا�سعة االنت�شار

 1282تكليـــــــــف
وت�ش��ريف جديــد من
اهلل �س��بحانه وتعال��ى
لدع��اة جلنة التعريف
بالإ�ســالم

الب���د �أن نعل���م �أن �أكرث الأ�سب���اب التي كانت
وراء دخول هذا الع���دد الكبري �إىل الإ�سالم
يف �شه���ر رم�ضان هو ح�سن املعاملة من قبل
الأ�سر الكويتية له�ؤالء الأ�شخا�ص� ،سواء كانوا
يعمل���ون لديهم يف املن���ازل �أو يف امل�ؤ�س�سات
�أو ال�ش���ركات ..ولذل���ك نح���ث اجلميع على
التعام���ل بالطيب والكرم وال�سماحة مع غري
امل�سلم�ي�ن ،لأن هذا التعامل هو الذي يعطيه
ال�سبب لكي ي�شهر �إ�سالمه.

للتعريف بالإ�سالم من خالل املراكز الدعوية
الت���ي انت�ش���رت يف كل حمافظ���ات الكويت،
م���ن �أج���ل التو�س���ع يف التعري���ف بالإ�س�ل�ام
من خ�ل�ال الدعاة ،وتوفري امل���واد الدعوية،
ريا يا �أهل الكويت ..بي�ض اهلل
وتقري���ب امل�ساف���ة للمواطن�ي�ن واملقيم�ي�ن جزاكم اهلل خ ً
ليقوم���وا بواجبه���م يف التعري���ف الإ�س�ل�ام .وجوهكم..

• جانب من احلفل
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فعاليات

المحامي منيف عبداهلل العجمي

مدير الأفرع بلجنة التعريف بالإ�سالم

نتقدم بهذه املنا�سبة املباركة وهي عيد الفطر
ال�سعي���د بالتهنئ���ة ل�سمو �أمري الب�ل�اد ال�شيخ
�صب���اح الأحم���د اجلابر ال�صب���اح ،و�سمو ويل
عه���ده الأمني ال�شي���خ نواف الأحم���د اجلابر
ال�صب���اح حفظ���ه اهلل ،و�إىل ال�شع���ب الكويتي
واملقيمني يف هذا البلد الطيب ،ن�س�أل اهلل عز
وجل �أن يتقبل منا جمي ًعا �صالح الأعمال.
فك���رة هذا احلف���ل رائعة ،حي���ث يتم جتميع
الإخ���وة يف جلن���ة التعريف بالإ�س�ل�ام ومن له
عالق���ة به���ذه اللجن���ة املباركة م���ن متربعني
و�أه���ل الكويت ب�صف���ة عامة يف م���كان واحد

حتت �سق���ف واحد لتلتقي القلوب على حمبة
اهلل عزوجل كم���ا التقت على طاعته يف �شهر
رم�ضان املبارك..
لقد �أثمرت جه���ود اللجنة املباركة من منطقة
العب���ديل �إىل الوف���رة �إ�س�ل�ام � 1282شخ�صا
على م�ستوى حمافظات الكويت ،فهذا احلفل
عب���ارة ع���ن تك���رمي ب�سي���ط و�شك���ر للأيادي
البي�ض���اء و�أه���ل اخل�ي�ر الذي���ن �ساهم���وا يف
حتقيق هذا الإجن���از من خالل دعمهم للجنة
التعريف بالإ�سالم.

جودة خلف الفارس  /مدير مكتبي القريوان وال�صليبخات
ه���ذا احلفل هو الأول الذي تقيمه جلنة التعري���ف بالإ�سالم يف منطقة ال�صليبخات يف
�صالة جمعية ال�صليبخات والدوحة التعاونية.
اله���دف م���ن احلفل هو التفاعل مع �أبن���اء املجتمع الكويتي الذين كان���وا لهم دور كبري
يف جن���اح احلمل���ة الدعوية التي �أطلقتها اللجن���ة يف رم�ضان املا�ضي «خلك فعال بطيب
الأفعال» ،والتفاعل مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والأهايل واملقيمني ب�شكل عام يف دعوة
غري امل�سلمني �إىل الإ�سالم.
اللجن���ة جنح���ت يف �أداء دورها م���ن خالل دعوة غري امل�سلمني ورعاي���ة املهتدين اجلدد
الذي���ن بلغ تعدادهم �أك�ث�ر من � 62ألف ٍ
مهتد ومهتدية من���ذ ن�ش�أتها عام 1978م ،وهذا
يعد مفخرة لأهل الكويت.
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سالم الحسيني /املدير العام لدار النوري للتعريف بالإ�سالم:
االجتم���اع الي���وم لالحتفال به���دف كان من�شو ًدا جلميع العاملني يف جلن���ة التعريف بالإ�سالم وهو
هداي���ة غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن �إىل الإ�سالم ،وبف�ض���ل اهلل عز وجل فقد حتقق الهدف م���ن خالل �إ�شهار
�إ�سالم � 1282شخ�صا ودخولهم الإ�سالم ،و�أ�صبحوا �إخوة لنا يعتنقون نف�س ديننا.
ر�سالت���ي �إىل الإخ���وة املواطن�ي�ن واملقيمني هي �أن م���ن يدخلون يف الإ�سالم يك���ون �أكرثهم ب�سبب
خ�صو�صا الكفالء �أو �أرباب العمل� ،أو العمال الذين يعملون مع غريهم
ت�أثرهم ب�أخالق من حولهم،
ً
من غري امل�سلمني ،ولذلك �أطلقنا احلملة الأخرية «خلك فعال ..بطيب الأفعال» لغر�س هذا املعنى
يف نفو�س اجلميع بالرتاحم والتعاطف والت�سامح و�إعطاء كل ذي حق حقه ،وهذا هو الأ�صل ،والبد
من �أن نظهر هذه الأخالق الكرمية ،لأنها الطريق ال�سريع �إىل قلوب املهتدين واملهتديات.
نتمن���ى م���ن كل �شخ����ص �أن يكون داعية� ،سواء يف منزله �أو بني �أ�سرته �أو يف مكان عمله عن طريق
املعاملة احل�سنة له�ؤالء النا�س.

• التعريف بالإ�سالم تكرم �أ .عيد ذعار الر�شيدي

الهــاجــــــــري:
ن�شكـر "التعريف بالإ�سـالم"
لـدورهــا الرائـد يف رعايــة
املهتديـــن اجلــــدد
• �صورة جماعية

مشعل حطاب الهاجري  /نائب رئي�س جمعية ال�صليبخات التعاونية:
ن�شكر جلنة التعريف بالإ�سالم ب�شكل عام ،وفرعها مبنطقة ال�صليبخات ب�شكل خا�ص جلهودها
امل�شه���ودة ،ودوره���ا الدعوي ،حيث �إنها تقدم خدمة جليلة للدين الإ�سالمي من خالل التعريف
بالإ�سالم لغري امل�سلمني ،وتوعية اجلاليات ،ورعايتها للمهتدين اجلدد ،ولذلك ف�إن اجلمعية ال
تتوانى يف تقدمي الدعم للجنة.

فعاليات

ً
دعما للجنة يف عملها الدعوي
بدر العجمي يتربع بجزء من بيته

«التعريف باإلسالم» افتتحت فرعها الـ  22في «القصور»

�أك���د ال�شيخ يو�سف ال�سند على �إن جلن���ة التعريف بالإ�سالم ،بالإ�ضافة
�إىل دوره���ا الدين���ي ،تقوم ب���دور وطني �شامخ جتاه الأف���واج التي ت�أتي
الكوي���ت ،فل���و انحرف �س�ي�ر حياتهم ،وكرث عندهم االنح���راف ،خا�صة
�أنهم عددهم يقدر مبئات الآالف ،فلنا �أن نت�صور ماذا يحدث يف البلد،
وباملقابل ماذا لو ح�سن �أخالقهم وح�سن انتما�ؤهم للإ�سالم؟.

• افتتاح احلفل بتالوة �آيات من القر�آن الكرمي لل�شيخ منري احللياين

جاء ذلك خالل افتتاح الفرع الـ 22للجنة التعريف بالإ�سالم مبنطقة
الق�ص���ور يف حمافظة الأحمدي بح�ضور مدير �إدارة الأفرع املحامي
منيف عبداهلل العجمي ،ومدير الفرع وليد الكندري ،وال�شيخ يو�سف
ال�سن���د واملتربع بدر العجم���ي ،بالإ�ضافة �إىل جمع غفري من وجهاء
املنطقة و�أهلها الكرام.
افتت���ح احلفل بتالوة �آيات من القر�آن الكرمي لل�شيخ منري احللياين،
ث���م �ألقى مدير الأف���رع املحامي منيف عب���داهلل العجمي كلمة قال
فيها :لق���د ت�شرفنا اليوم بافتتاح منارة جديدة من منارات التعريف
بالإ�س�ل�ام يف منطقة الأحمدي قام به���ا �أبناء املنطقة لتقوم بدورها
الدعوي يف دعوة وهداية غري امل�سلمني �إىل الإ�سالم.

• جانب من احل�ضور

و�أثن���ى عل���ى املتربع بدر العجمي قائلاً � :إن ه���ذا العمل جاء تفاعلاً
مع احلملة الدعوية التي �أطلقتها اللجنة لهذا العام يف بدايات �شهر
رم�ض���ان املبارك حت���ت عنوان «خلك فعال ..بطي���ب الأفعال» ،ف�أي
عم���ل �أطي���ب من �صني���ع الأخ بدر الذي به يفت���ح قلوبا ملئت بظالم
ال�شرك والبعد عن اهلل عز وجل ،ويهديها �إىل الطريق امل�ستقيم.
من ناحيته قدم مدير الفرع وليد الكندري كلمة رحب فيها باحل�ضور
قائ�ًل�اً � :إن جلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام تت�ش���رف باحل�ض���ور الكرام،
مبنا�سبة افتتاح الفرع رقم  22للجنة على م�ستوى دولة الكويت.
و�أ�ش���ار �إىل �أن���ه ينبغ���ي علينا جمي ًعا �أن ندع���و �إىل اهلل يف كل وقت
وح�ي�ن ،قــــــــال تعاىل} :وم��� ْن � ْأح�س ُن ق ْو اًل ممّ ّ ن دعا �إىل اهلل وعمل
�صا ً
حلا وقال �إ ّنني من المْ ُ ْ�سلمني{.

ً
متحدثا للح�ضور
• مدير الأفرع املحامي منيف العجمي
18
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و�أ�ض���اف� :أثن���اء جتهيز الف���رع كان النا�س ي�أتون �إلين���ا وي�س�ألون عن
احلقائ���ب الدعوي���ة مبختل���ف اللغات حت���ى يهدوه���ا ،فالنا�س على
خري ،ويحتاجون �إىل من يحركهم ،والدليل على ذلك �أننا يف مرحلة
التجهي���ز ج���اء �أحد الإخ���وة �إىل الف���رع قائلاً  :لق���د جاءنا موظف
�إيرلندي جديد بال�شركة ،وطلب مننا التعرف على املعامل ال�سياحية
يف دول���ة الكويت ،وطلب التعرف على �شيء من الإ�سالم ،وقدر اهلل

�أن ي���رى اللوح���ة الإعالنية فوق الف���رع ،وك�أن اهلل عز وجل
�ساقن���ي �إليكم ،وبالفع���ل �أخذ حقيبة هداي���ة و�أعطاها له،
داع ًي���ا اهلل عز وج���ل �أن ي�شرح �صدره �إىل الإ�سالم ،ويهديه
�إىل �سواء ال�سبيل.
م���ن ناحيته �ألقى ال�شي���خ يو�سف ال�سن���د الإمام واخلطيب
بوزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية كلمة قال فيها :احلمد
هلل ع���ز وج���ل �أن وفقن���ا �إىل افتتاح هذا الف���رع ،فقد قال
نا�سا مفاتيح للخري مغاليق
ر�س���ول اهلل [�« :إن من النا�س ً
نا�سا مفاتيح ّ
ّ
لل�ش��� ّر مغاليق للخري،
لل�ش��� ّر ،و�إنّ من النا����س ً
ُ
ٌ
فطوبى ملن جعل اهلل مفاتيح اخلري على يديْه ،وويْل ملن جعل
اهلل مفاتي���ح ّ
ال�ش ّر على يديْه» ،وجلن���ة التعريف بالإ�سالم،
بالإ�ضافة �إىل دورها الديني ،تقوم بدور وطني �شامخ جتاه
الأف���واج التي ت�أتي الكويت ،فلو انحرف �سري حياتهم ،وكرث
عندهم االنحراف ،خا�صة �أن عددهم يقدر مبئات الآالف،
فلن���ا �أن نت�ص���ور ماذا يح���دث يف البلد ،وباملقاب���ل ماذا لو
ح�سن �أخالقهم وح�سن انتما�ؤهم للإ�سالم؟.

• ال�شيخ يو�سف ال�سند يلقن �أح ـ ـ ــد املهتدين ال�شهادتني

ودع���ا ال�سن���د �إىل �إعداد الدعاة ،كما يت���م �إعداد املعلمني،
فالب���د من �إعداد الدعاة � ً
أي�ض���ا ،والبعد عن االرجتالية يف
الدع���وة �إىل اهلل عز وجل ،واتباع �سبيل احلكمة ،قال [:
«�إن اهلل يح���ب �إذا عم���ل �أحدكم عملاً �أن يتقنه» ،فيجب �أن
ن�ش���رع يف العمل امل�ؤ�س�سي ال���ذي يعمل وفق �أهداف وخطة
ور�ؤية ور�سالة وا�ضحة ،فنحدد الأهداف بطريقة م�ستقبلية،
ون�ضع توقعات ملا يحدث يف امل�ستقبل.
وب�َّي�نَّ �أن و�سائ���ل الدع���وة �إىل اهلل يف الق���ر�آن الكرمي �سبع
و�سائل ،ثالث منه���ا يف �سورة النحل ،قال تعاىل} :ا ْد ُع �إىل
�سبي���ل ر ّبك بالحْ ْكمة والمْ ْوعظة الحْ �سنة وجادلْ ُهم با ّلتي هي
� ْأح�س���نُ {...احلكم���ة ،واملوعظة احل�سن���ة ،واجلدال بالتي
ه���ي �أح�سن ،ويف �سورة يو�سف �أربع ،قال تعاىلُ } :ق ْل هـذه
و�سبْحان
�سبيلي �أ ْد ُعو �إىل اهلل على ب�صرية �أناْ ومن اتّبعني ُ
اهلل وما �أناْ من المْ ُ ْ�شركني{.
�أم���ا املتربع بدر العجمي فقال عن ق�صة الفرع :كانت لدينا
خادمتان تدر�سان بلجنة التعريف بالإ�سالم باملنقف ،ويقوم
البا����ص اخلا�ص باللجنة بتو�صيلهما ذها ًبا و�إيا ًبا ،ثم انقطع
مل���دة �أ�سبوعني فكنا نق���وم بتو�صيلهما �أنا وزوجتي ،وعندما
�س�أل���ت عن فرع قريب يف القري���ن �أو العدان �أو الق�صور مل
فرعا
�أجد ،ففكرت ملاذا ال نخ�ص�ص جز ًءا من املنزل ليكون ً
للجنة ،ونخدم به �أهل املنطقة وهم كرث؟ وبالفعل قمنا بهذا
العمل ابتغاء وجه اهلل عز وجل ،وكان فرع الق�صور اخلا�ص
بلجنة التعريف بالإ�سالم.

• التعريف بالإ�س ـ ــالم تكرم �أ� .إبراهيم اخل ــزي

• التعريف بالإ�سالم تكـ ــرم املتربع �أ .بدر العجمي
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فعاليات

"العادات والتقاليد
اإلسالمية" محاضرة للسفراء
والدبلوماسيين بـ "تايز
للتواصل الحضاري”

الفعاليـ ـ ـ ـ ـ ــة
“حما�ضــرة” لل�سفـــــراء والدبلوما�سيــني
املك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
مركــــز تايــــز للتوا�صـــل احل�ضــــاري

الداعية تريزا لي�شر تقدم عر�ض بوربوينت عن الإ�سالم

احل�ض ـ ـ ــور
� 35شخــ�ص �أع�ضــــاء ال�سـلك الدبلوما�ســـي
للعديد من ال�سفارات والبلدان ومنهم �سفري
دولــــة كوبا وممثلني عن ال�سفــارة الرو�سية
الهـ ـ ـ ــدف
بيان العادات والتقاليد العربية والإ�سالمية

• مديرة مركز تايز �أ .هيا القحطاين تعر�ض نبذة عن �أعمال املركز

• جانب من احل�ضور

• تفاعل احل�ضور مع املحا�ضرة
• الداعي ــة ح�سن طـ ــه

الفعاليات:
• كلم���ة ملديرة املركز هي���ا القحطاين �أ�شارت فيها �إىل عمل
املركز والدورات التي تقام فيه وحتدثت عن عادات وتقاليد
الكويتيني.

• م�أدبة ع�شاء للح�ضور

• حما�ضرة للداعية تريزا لي�شر عن
اال�س�ل�ام و�أركان���ه ،و�أن ال�صي���ام هو
�أح���د ه���ذه الأركان ،و�أهمية ال�صوم
جل�س���م الإن�سان ح�س���ب الدرا�سات
العلمي���ة احلديث���ة ويف نهاي���ة
حما�ضرتها افتتح���ت حلقة نقا�شية
للح�ضور حول املو�ضــــوع.

• الداعية "تريزا لي�شر" يف نقا�ش مع �إحدى احلا�ضرات
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العامل الإ�سالمي

حزب ألماني معارض
يعد بإجراءات إيجابية
نحو المسلمين

تطبيقات
القرآن تؤثر على اقتناء
المصحف الورقي

يف حماول���ة لت�صحيح �أو�ضاع امل�سلم�ي�ن يف �أملانيا ،وعد احلزب
اال�شرتاك���ي الدميوقراط���ي الأمل���اين املعار����ض بالتوا�صل معهم
والتعاطي مع ق�ضاياه���م الرئي�سة ،و�أو�ضح احلزب املعار�ض �أنه
حال ف���وزه باالنتخاب���ات الربملانية ف�سيتخذ �إج���راءات �إيجابية
نحو م�سلمي �أملانيا ،اً
بدل من م�ؤمتر الإ�سالم احلكومي احلايل.
و�ص��� َّرح رئي�س احل���زب زاجمار جابريـال ب����أن “م�ؤمتر الإ�سالم
احلكومي الذي �أ�س�سته حكومة امل�ست�شارة احلالية �أجنيال مريكل
ع���ام  2006بهدف تقنني و�ضع الإ�سالم ودم���ج الأقلية امل�سلمة
يف املجتم���ع الأمل���اين قد حتول لو�سيلة لن�ش���ر املخاوف املر�ضية
من الإ�سالم (الإ�سالموفوبيا) ،وتعزيز الأحكام النمطية ال�سلبية
جت���اه امل�سلم�ي�ن ،بع���د حتوله مل�ؤمت���ر �أمني يركز عل���ى مكافحة
الإرهاب الإ�سالمي”.

وخالل زيارته مل�سجد بو�سني يف برلني ،د�شن ال�سيا�سي الأملاين
برناجم���ا �أع���ده املجل����س الأعلى للم�سلم�ي�ن يف �أملاني���ا لإقامة
ً
َّ
حوارات عامة مع �سيا�سيي البالد ،م�ضي ًفا �أن حزبه �شكل جلنة
خا�صة للتعاون مع الأقلية امل�سلمة.
من جهته ،ق���ال رئي�س املجل�س الأعلى للم�سلمني يف �أملانيا �أمين
مزايك� :إن الربنامج الذي د�شنه جربيـال �سيحمل ا�سم “م�سلمو
�أملاني���ا يواجه���ون �سيا�سييه���ا” ،و�سيعم���ل بالتبادل ب�ي�ن املراكز
الإ�سالمي���ة وامل�ساج���د يف برلني ،بهدف تعزي���ز احلوار الثقايف
والديني من خالل فتح قناة مبا�شرة للحوار بني �أفراد امل�سلمني
وال�سيا�سيني الأملان.

�أبدى عدي���د من املهتمني بتحفيظ الق���ر�آن الكرمي امتعا�ضهم
م���ن الت�أثريات ال�سلبي���ة التي بد�أت حتدثه���ا تطبيقات القر�آن
يف الهوات���ف الذكية على ا�ستخ���دام واقتناء امل�صحف الورقي،
والذي بد�أ بالرتاجع ل�صالح هذه الو�سائط الرقمية التي يزداد
حتميلها وت�شغيلها على هواتف اجلوال والأجهزة اللوحية.
وا�ستقطب���ت تطبيق���ات القر�آن الك���رمي عديدا م���ن �أ�صحاب
الهوات���ف الذكية ،ال�سيما �أن �أغلب التطبيقات تتمتع بواجهات
جذابة وتتيح قراءة و�سماع امل�صحف بدون �إنرتنت� ،إىل جانب
�إمكانية التنقل ال�سريع ما بني ال�سور ،كما تتيح القراءة بالأجزاء
والآيات ،وحفظ ال�سور للمتابعة من �آخر نقطة قراءة.
وق���ال حممد الغروي �أ�ستاذ القراءات يف مدار�س ذي النورين:
�إن جمموع���ة من املهتمني بالقر�آن الكرمي بد�أت تدر�س بجدية
الت�أث�ي�رات ال�سلبية التي �أحدثتها تل���ك التطبيقات وما ت�سببه
من هجر للم�صاحف بني ال�شباب.

مليون مصحف بـ  17ترجمة ..ونسخ
للمكفوفين بالمسجد الحرام
وف���رت الرئا�س���ة العامة ل�ش����ؤون امل�سجد احل���رام وامل�سجد النبوي
ممثل���ة ب�إدارة �ش����ؤون امل�صاحف والكت���ب ،قرابة ملي���ون ن�سخة من
امل�صح���ف ال�شريف و�أخرى طبعت بلغة براي���ل (للمكفوفني) وزعت
يف خزان���ات امل�صاح���ف ب�أنح���اء امل�سجد احلرام لتك���ون يف متناول
املعتمرين والزوار.
و�أو�ض���ح مدير �إدارة �ش�ؤون امل�صاح���ف والكتب حممد ال�سيالين �أن
امل�صاح���ف مرتجمة ب�أكرث من  17لغة ،منه���ا الأوردية ،والفرن�سية،
والإندوني�سي���ة ،والرتكي���ة ،وال�صيني���ة ،وال�صومالي���ة ،واملليباري���ة,
والتايلندية ،والأ�سبانية ،والبو�سنية ،الألبانية ،والهو�سا.

جائــزة خاصـة
لترجمة معاني القرآن الكريم

إلى اللغة األلبانية
حتت �شعار “جهود بارزة يف جمال الكتابة والعلم والثقافة الإ�سالمية”
نظ���م املركز الألباين للفكر واحل�ضارة الإ�سالمية حفل جائزة املركز
للعل���وم والفن���ون الإ�سالمي���ة حيث مت تك���رمي الأ�ست���اذ ح�سن ناهي
بجائ���زة املركز جله���وده يف ترجمة معاين الق���ر�آن الكرمي �إىل اللغة
الألباني���ة ،و�ش���ارك يف التكرمي رئي�س امل�شيخ���ة الإ�سالمية الألبانية
احلاج �سلي���م موت�شى ،وممثلون ع���ن ال�سل���ك الديبلوما�سي املعتمد
يف �ألباني���ا ،وممثل���و بع�ض ال�سف���ارات الألبانية يف الب�ل�اد العربية،
و�سيا�سي���ون و�صحافي���ون وفنان���ون وممثل���و امل�ؤ�س�س���ات الإ�سالمية
املختلفة وعدد من متعاوين املركز و�أع�ضائه.

مكتب الدعوة بالبطحاء يقدم
«هدية رياضي» لنجوم البرازيل
التق���ى القائمون على برنامج هدية ريا�ضي التابع ملكتب الدعوة
وتوعي���ة اجلالي���ات بالبطح���اء يف الريا����ض العب���ي الربازي���ل
وقدم برنامج
بالتن�سي���ق مع �شرك���ة  RPMللت�سويق الريا�ض���يّ ،
“هدي���ة ريا�ضي” جلمي���ع الالعبني امل�شارك�ي�ن يف املباراة وملدير
ال�شرك���ة املنظم���ة ومعاونيه من هنغاريا ،هداي���ا عبارة عن كتب
تعريفية بالإ�سالم.

مصر تحصد جائزتي «أفضل
معهد قرآني» و«أكبر
مشايخ اإلقراء» في العالم
منح���ت اجلائزة العاملية خلدمة الق���ر�آن الكرمي ،يف دورتها
ال�ساد�سة ،جائ���زة «�أف�ضل معهد قر�آين» ملراكز املع�صراوي
للدرا�سات القر�آنية يف م�صر ،كما ح�صد ال�شيخ «عبداحلكيم
عبداللطي���ف عبداهلل �سليمان»� ،شيخ مقر�أة الأزهر وع�ضو
جلنة القر�آن والقراءات بالإذاعة والتلفزيون امل�صري ،على
جائزة «�أكرب م�شايخ الإقراء».

وق���ال مدير مكت���ب الدعوة يف البطحاء ال�شيخ ن���وح القرين� :إن
الربنام���ج ا�ست�ضاف العبي الربازيل امل�شاركني يف املباراة الودية
لك���رة القدم بني قدام���ى املنتخبني ال�سع���ودي والربازيلي الذين
�شارك���وا يف نهائي���ات ك�أ����س العامل م���ا ب�ي�ن  1994يف الواليات
املتّحدة و 2006يف �أملانيا ،ومت تقدمي ٍ
عدد من الهدايا التعريفية
بالدين الإ�سالمي لهم وكان يف مقدمة الالعبني “بيبيتو و�آلديري
�سانتو�س».
ريا بالهدية التي �صنعت
و�أ�ض���اف القرين �أن الالعبني �سعدوا كث ً
من ال�ت�راث ،حيث احتوت الهدية على كت���ب للتعريف بالإ�سالم
وبالر�سول عليه ال�صالة وال�سالم باللغة الربتغالية.

و�أ�ش���ار القري���ن �إىل �أن برنام���ج هدي���ة ريا�ضي يه���دف لتعريف
الريا�ضي�ي�ن الزائرين للمملكة واملحرتف�ي�ن يف جميع الريا�ضات
يف اململكة على �شيء من ديننا وروعة �أخالقنا التي منبعها الدين
احلنيف ،مب ّي ًنا �أن الربنامج ُق ّدم خالل � 3سنوات لأكرث من 400
ريا�ضي من �أبرزهم مي�سي ورونالدو وروبن وغريهم.

ملف العدد

ريا
يقول الدكتور عب���د الرحمن ال�سميط) :من م���االوي خالل جماعة عام 1984م ثم �أخ ً
ينقذين من احل�ساب يوم ي�شكوين النا�س يف جمعية العون املبا�شر.
�إفريقيا ب�أنني مل �أ�سع �إىل هدايتهم(..
ق���ام بتوزيع �أك�ث�ر من  51ملي���ون ن�سخة من
ه���ذا بالرغم من اجله���ود الت���ي بذلها تنوء
ع���ن حملها اجلب���ال وكانت �سب ًب���ا بعد اهلل
ع���ز وج���ل -يف �إ�س�ل�ام �أحد ع�ش���ر مليون�شخ�ص �أفريقي على يديه ،وقام ببناء 5700
م�سج���د ،وحفر  9500بئر ارت���وازي ،و�إن�شاء
 860مدر�س���ة ،و�أربع جامع���ات ،و 204مراكز
�إ�سالمي���ة ،وكان ي�سل���م على يديه يوم ًيا نحو
� 900شخ����ص ،كما �أن ع�ش���رات الألوف من
قبائل الأنتيمور دخلوا الإ�سالم على يديه.

امل�صح���ف ال�شري���ف وطباع���ة وتوزي���ع 605

مالي�ي�ن كتي���ب �إ�سالم���ي بلغ���ات �أفريقي���ة
خمتلفة.
و�ساه���م يف �إنقاذ �أكرث م���ن � 320ألف م�سلم
م���ن اجلوع وامل���وت يف ال�س���ودان وموزمبيق
وكينيا وال�صومال وجيبوتي...

"�أم�ير الب�لاد" يخل��د
ذكرى ال�سميط ب�إطالق
ا�سمه على �أحــد �شوارع
الكويـــت

هذه هي بع�ض �أعمال فقيد الأمة الإ�سالمية
والعربي���ة الدكت���ور عبد الرحم���ن ال�سميط
–رحم���ه اهلل تع���اىل -ال���ذي �شيعت���ه جموع
ق�ضى ثالثني عاما من عمره يف الدعوة �إىل غف�ي�رة يف م�شه���د مهي���ب ي���وم اخلمي����س
الإ�سالم ب�إفريقيا و�أدغالها املوح�شة.
املواف���ق اخلام�س ع�ش���ر من عام 2013م �إىل
�ساه���م يف ت�أ�سي����س جلنة م�سلم���ي �أفريقيا مث���واه الأخري مبق�ب�رة ال�صليبخات يف دولة
وجلن���ة الإغاث���ة الكويتي���ة وجلن���ة م�سلمي الكويت.

ً
معاجلا الأطفال الأفارقة
• د .ال�سميط -رحمه اهلل-

تعاز �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد حفظه اهلل
بع���ث �صاحب ال�سمو الأم�ي�ر ال�شيخ �صباح الأحمد بربقية تعزية لأ�سرة املغفور له ب�إذن اهلل
تعاىل ال�شيخ د .عبدالرحمن ال�سميط ،عرب فيها �سموه رعاه اهلل عن خال�ص تعازيه و�صادق
موا�سات���ه لوفاة الفقيد� ،سائلاً �سموه املوىل تعاىل �أن يتغمده بوا�سع رحمته ،وي�سكنه ف�سيح
جناته ،و�أن يلهم الأ�سرة الكرمية جميل ال�صرب وح�سن العزاء.
وق���ال وزي���ر الدول���ة ل�ش����ؤون جمل�س ال���وزراء ووزي���ر ال�صح���ة ال�شيخ حممد العب���داهلل �أن
�صاح���ب ال�سمو الأم�ي�ر ال�شيخ �صباح الأحمد �أمر باطالق ا�س���م املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل
د.عبدالرحم���ن ال�سميط على �أحد �شوارع الكويت ،وذلك تقدي ًرا لأعماله اجلليلة وخدماته
املتميزة يف العمل اخلريي والإن�ساين.
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• �صالة اجلنازة على د .ال�سميط  -رحمه اهلل

املعـو�ش��رجي :ثالثــ��ة
عقود من العمل اخلريي
�أعلى خاللـها كلمة اخلري
واحلق والإن�سانية
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قال�������وا عن الدكتور عبد الرحمن ال�س�������ميط ين�شر العمل اخلريي يف افريقيا ،و�أن يتوىل
رحمه اهلل تعاىل:
بن���اء امل�ساجد وحف���ر الآب���ار ،والدعوة اىل
اخلارجيـ ــة :ال�سميط كان مدر�سة عريقة يف اال�سالم ،واالهتمام بالأيتام والفقراء ،فكان
مدر�سة عريق���ة يف العمل اخلريي ويف ن�شر
العمل اخلريي
قالت وزارة اخلارجية الكويتية يف بيان لها :ا�سم الكويت العطر.
ً
علما من �أعالمها
بقلوب مطمئن���ة ورا�ضية بق�ضاء اهلل وقدره احلمود :الكويت فقدت
تنع���ى وزارة اخلارجي���ة الداعي���ة املغفور له وزير الإع�ل�ام ووزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
ب���اذن اهلل د .عبدالرحم���ن ال�سمي���ط طيب ال�شي���خ �سلم���ان احلمود قال :فق���دت بوفاة
اهلل ث���راه ،وال���ذي كان يعمل من���ذ منت�صف
د.ال�سميط عل ًما من �أعالمها و�شخ�صية فذة
ثمانيني���ات الق���رن املا�ضي كملح���ق �صحي
من �شخ�صياته���ا البارة الت���ي وهبت نف�سها
ودين���ي ل���دى �سف���ارة الكوي���ت يف جمهورية
ومالها وجهدها يف �سبي���ل خدمة الإن�سانية
كينيا.
وانت�شال ال�شعوب الفقرية من مهاوي اجلهل
و�أ�ض���اف البيان :انطل���ق ال�سميط من مقره وال�ضالالت �إىل ن���ور العلم و�إ�شراقات النور
يف نريوب���ي لي�ؤ�س����س �شبك���ة �ضخم���ة م���ن والهداية.
املكات���ب التي ته���دف �إىل الإ�شراف ومتابعة
املعو�شرجي:
العم���ل اخلريي ،والذي ارتقى به لي�صل اىل
ال�سميط نذر حياته خلدمة الإ�سالم
م�ستوي���ات �شهد له فيه���ا القا�صي والداين
وعم���ل بكل ج���د واجتهاد عل���ى �إعالء كلمة �أم���ا وزير الع���دل ووزير الأوق���اف وال�ش�ؤون
اخلري واحل���ق والإن�سانية من خالل جتربته الإ�سالمي���ة �شري���دة املعو�شرج���ي فقد قال:
التي امتدت ملا يقارب ثالثة عقود.
«�إن الفقي���د د .عبدالرحم���ن ال�سميط �أحد
واعت�ب�ر �أن���ه :بف�ض���ل توا�صل���ه املمي���ز م���ع �أبن���اء الكويت ال�ب�ررة الذين ن���ذروا حياتهم
املح�سن�ي�ن وو�سطيته واعتدال���ه ا�ستطاع �أن خلدمة الإ�سالم وامل�سلمني».

• ال�شيخ �سلمان احلمود

• �شريدة املعو�شرجي

الأن�صـ ـ ــاري� :سفيــر الدعـ ــوة املعا�ص ــر
قال حممد الأن�ص���اري املدير العام جلمعية
النج���اة اخلريي���ة�« :إن العم���ل اخل�ي�ري يف
العامل بوفاة الدكتور عبد الرحمن ال�سميط
فق���د �سف�ي�ر الدع���وة املعا�ص���ر وذل���ك لأنه
–رحم���ه اهلل� -ساه���م يف �إث���راء العم���ل
اخلريي بدولة الكويت بل وغلفه بطموحات
ك�ب�رى ،وكان ذلك يف �أواخر ال�سبعينيات من
الق���رن املا�ض���ي ,حيث فت���ح اهلل عليه فتحاً
عظيم���اً بعد ثالث���ة �أ�شهر عج���اف ،وانطلق
ب���كل قوة نحو حلمه يف تنمية وتطوير القارة
ال�سمراء».

• حممد الأن�صاري

• د .عبداهلل املعتوق

املعتوق:
�أدغال �أفريقيا ت�شهد بجهود ال�سميط

• حمود الرومي

• �صالح الوهيبي

الرومي:
مثال يحتذى يف العمل الدعوي واخلريي
ويق���ول رئي�س جمعي���ة الإ�صالح االجتماعي
حمود الرومي� :أ�س�س ال�سميط -رحمه اهلل-
جلن���ة م�سلمي �أفريقي���ا قبل ثالث�ي�ن عا ًما،
و�أبل���ى فيها ب ً
الء ح�س ًن���ا ،و�أثمرت جهوده يف
�إن�ش���اء جمعية العون املبا�شر ،التي �أ�صبحت
من���ارة ي�شع منه���ا اخلري على ه���ذه القارة،
وق���د �أك�سبته هذه الأعم���ال حمبة الكثريين
م���ن �أهل هذه الدول ،و�صار مثلاً يحتذى به
يف العمل الدعوي واخلريي.

رئي����س الهيئ���ة اخلريية الإ�سالمي���ة العاملية
امل�ست�شار بالديوان الأمريي ومبعوث الأمني
الع���ام ل�ل��أمم املتح���دة لل�ش����ؤون الإن�سانية
د.عب���داهلل املعت���وق ق���ال ع���ن الفقي���د� :إن
الراح���ل �صاح���ب �أدوار �إن�ساني���ة جليل���ة
ا�ستفاد منها املاليني على �أر�ض الواقع ،و�أن
جماهل �أفريقيا ب�أدغالها ووديانها وه�ضابها
وغاباته���ا �ستظل ت�شهد لفقيد الأمة بجهوده
املبارك���ة يف �إخراج �أهلها من ظلمات اجلهل
�إىل النور عرب �إن�شاء مئات املدار�س واملراكز
وب�ّي�نّ الأن�ص���اري �إن جه���ود الدكت���ور الثقافية والرتبوية والدعوية.
التفانــي يف الدعـ ــوة �إىل اهلل
عبدالرحم���ن ال�سميط �أ�سف���رت عن �إ�سالم
الدكت���ور �صالح الوهيبي الأمني العام للندوة
م���ا ال يقل ع���ن  11مليون �إن�س���ان وع�شرات
العاملية لل�شباب الإ�سالمي� :إن الفقيد الراحل
الأل���وف من القبائل ب�أكمله���ا وزعماء قبائل
امتاز بالتفاين يف الدعوة �إىل اهلل ،مما كان
ودعـاة لأدي���ان �أخرى �أ�سلم���وا فتحولوا �إىل
له �أثره الوا�ضح يف ذياع �صيته ،وذلك نتيجة
دعـ���اة للإ�سالم �أنقذهـم بف�ضل اهلل تعاىل ،

و�ساهم يف مد يد العون لهم من خالل توفري

امل�سكن ،والعم���ل ،وامل�ست�شفيات ،واملدار�س،
وغريها من االحتياجات.

الأن�صاري:فقدت الكويت
�سفيـ��را للدعــوة �ساهــم
ً
يف تنمية وتطوير �أفريقيا

�إخال�ص���ه للعمل لوجه اهلل تع���اىل ،م�ضيفاً
�أنه كان يتحدث بحرقة عن �ضرورة موا�صلة
الإجنازات وجتنب الإخفاق���ات وكان يعي�ش
الهم ليل نهار.

( )127ــ �سبتمرب  2013ــ �شوال

1434

27

ملف العدد

ت ـ ــرك ً
فراغا واهلل يعو�ض الكويـ ـ ــت مثله
�سامل احلم���ر رئي�س جلنة زكاة ال�شامية� :إن وفاة
الدكت���ور ال�سمي���ط ت���رك ً
فراغا ن�شع���ر نحن به الأم�ي�ن الع���ام للأمان���ة العام���ة للأوق���اف
كم�ؤ�س�سات تعمل يف املجال اخلريي ،ون�س�أل اهلل الدكت���ور عبداملح�س���ن اجل���اراهلل اخل���رايف
تعاىل �أن يعو�ض الكويت من يخلفه.
ق���ال« :عظم اهلل �أجر �أه���ل الكويت والعامل
الإ�سالم���ي �أجم���ع بفقي���د العم���ل اخلريي,
املذك ـ ـ ــور� :أفريقيا �شيعت ال�سميـ ـ ــط
من جهت���ه قال رئي����س اللجن���ة الإ�ست�شارية وعظ���م اهلل �أجر االيتام وجمي���ع املحتاجني
العليا للعم���ل على ا�ستكم���ال تطبيق �أحكام الذين كان ي�ساعدهم وعظم اهلل �أجر الـ 11
ال�شريعة الإ�سالمي���ة الدكتور خالد املذكور :ملي���ون �شخ�ص الذين حتول���وا �إىل للإ�سالم
«انن���ا ن�ستذكر الي���وم �أخانا الأك�ب�ر الدكتور بف�ضل اهلل تعاىل ثم بجهد الراحل».
اخلرايف :نعزي الـ 11مليون م�سلم الذين
حتولوا اىل اال�سالم

عبدالرحمن ال�سمي���ط -رحمه اهلل تعاىل-
وغف���ر ل���ه بكل م���ا يخط���ر على الب���ال من
رئي����س جمعي���ة �إحي���اء ال�ت�راث الإ�سالمي
ذكريات عن عطائه وبذله وتوا�ضعه و�إميانه
ط���ارق العي�س���ى يق���ول« :فق���دت الكوي���ت
وت�ضحيات���ه وكل م���ا ق���دم للكوي���ت � اً
أول ثم
والأم���ة اال�سالمي���ة عل ًما من �أع�ل�ام العمل
للعامل الإ�سالمي عامة ولأفريقيا خا�صة».
اخلريي ،تغمده اهلل بوا�سع رحمته ،و�أ�سكنه
و�أ�ض���اف الدكت���ور املذك���ور�« :إن �أفريقي���ا ف�سيح جنات���ه ،وثقل موازين���ه وتقبل �سعيه،
ب�أراملها و�أيتامها وجياعها وم�ساكينها تعرف رج���ل ك ّر����س عمره وزه���رة �شبابه يف خدمة
ال�شي���خ عبدالرحم���ن ال�سمي���ط ،واجلم���وع امل�سلم�ي�ن ،فكابد عن���اء ال�سفر والتجوال يف
الغفرية التي جاءت من بلدان كثرية حل�ضور الق���ارة الأفريقية ،ي���داوي املر�ضى ،ويطعم
ت�شييعه لأقوى دليل على ذلك».
اجلائع ،ويك�سي العاري ويعلم اجلاهل».
العي�سى :ك ّر�س عمره خلدمة امل�سلمني

العي�سى :ال�سميط كابد عناء
ال�سفر والتجوال يف �أفريقيا
ليداوي املر�ضـى ويطعــــــم
اجلائـــــعويعلـــماجلاهـــل

• د .ال�سميط -رحمه اهلل-
يف زيارة لأحد القبائل الأفريقية
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املحيالن :عمله اخلريي متيز باال�ستدامة
رئي����س جمعي���ة الع���ون املبا�ش���ر الدكت���ور
عبدالرحم���ن املحي�ل�ان ق���ال�« :إن الفقي���د
ال�سمي���ط و�ض���ع �أر�ضي���ة للعم���ل اخل�ي�ري
امليداين ومل�ؤ�س�سة تتميز باال�ستدامة� ،أو�صل
م���ن خاللها املعط���ي باملحتاج وف���ق �أ�سلوب
علمي راق� ،سوف ي�ستمر �إن �شاء اهلل تعاىل،
حيث حر����ص على �أن يك���ون لعمله اخلريي
�صف���ة اال�ستدام���ة ,فاملاء جار مل���ن يريد �أن
ي�شرب ،والدواء متوفر ملن يحتاج ,واملدار�س
واجلامعات مفتوحة ملن ي�شاء».
�أيقون ـ ــة عاملي ـ ـ ــة الرحم ـ ــة والإغاث ـ ـ ــة
يقول �سامي عبد اهلل الدري�س املهتم بالعمل
الدع���وي واخلريي عن ال�سمي���ط :ال�سميط
ه���و �أيقونتنا للع���امل وللإن�ساني���ة (ال�سميط
�أيقون���ة الرحمة والإغاث���ة) ،هكذا ينبغي �أن
تعم���ل م�ؤ�س�س���ات وهيئ���ات الإغاث���ة يف العاملني
العرب���ي والإ�سالم���ي واجلامع���ات وم�ؤ�س�س���ات
الإعالم لن�صنع من هذا الرجل (�أيقونة عاملية).

املحيــــالن :الفقيــد �أ�س�س
للعمـلاخليــريامليدانــــي
فتميــز باال�ستدامـــة
اخلمي ــ�س� :إجنـ ــازات تتح ــدث عن نف�سها
�أم���ا م�ساع���د الرئي����س التنفي���ذي مل�ؤ�س�سة
�سليم���ان عبدالعزي���ز الراجح���ي اخلريي���ة
باململكة العربي���ة ال�سعودية حممد اخلمي�س
فقد ق���ال�« :إن �إجنازات الدكت���ور ال�سميط
الكب�ي�رة يف �أفريقي���ا تتحدث عن���ه و�آخرها
الأ�سب���وع املا�ض���ي حني مت ت�سجي���ل جامعة
«الأمة» يف كيني���ا وا�ستالم �شهادة اعتمادها
ر�سم ًيا وهي اجلامع���ة الأوىل للم�سلمني يف
كينيا من �أ�صل  37جامعة».
�سفي ـ ـ ــر فوق العـ ـ ـ ــادة
عبدالعزي���ز �أحم���د البزيع ق���ال« :ال�سميط
رج���ل ب���اع الدنيا من �أجل الآخ���رة حيث �إنه

كان �سفرياً –مل تنجب الدنيا ب�أ�سرها -مثله
يف العمل اخلريي والإن�ساين».
ن ـ ـ ـ ــور الإ�سـ ـ ــالم
ع�ض���و جمل����س �إدارة بي���ت ال���زكاة حممد
املخي���زمي« :ال�سميط م���ن ال�شخ�صيات التي
�آلت على نف�سها �أن ت�شارك �أ�صحاب البطون
اجلائع���ة واملالب�س البالية ومن ال م�أوى لهم،
ب���ل و�أ�شف���ق عليهم م���ن �آالم الدنيا والآخرة
ف�أخرجه���م م���ن ظ�ل�ام اخلراف���ة �إىل ن���ور
الإ�سالم ،فرحم اهلل �أبو�صهيب رحمة وا�سعة
و�أ�سكنه �أعايل اجلنان».

�أ�ســـرة التحريـر �آملها امل�صاب
اجلــلل وال تقــول وداعً ا..
بل �إلى جنـــــــة اخللـــد
ب�إذن اهلل تعالــى

ر�سائل دعوية

ميث���ل املهت���دون اجل���دد دعامة
هامة للأمة اال�سالمية وعن�صرا
فاع�ل�ا يف ن�ص���رة ه���ذا الدي���ن
و�إعالء ر�سالته ال�سامية يف �آفاق
العامل�ي�ن ،و�سف�ي�را ف���وق العادة
للإ�س�ل�ام يف وطن���ه وجمتمع���ه
وبيئته.
فكثريا م���ن املهتدين بعد �إ�شهار
وم���ن املع���روف �أن كث�ي�ر م���ن �إ�سالمه���م يكون���وا يف �أم����س
املهتدي���ن اجل���دد م���ا يلب���ث �أن احلاج���ة �إىل املتابع���ة والت�أهيل
ت�ضعف همته وتنطفئ حما�سته والتعلي���م ،بحي���ث تك���ون هناك
مب���رور الوق���ت �إذا مل يج���د منظوم���ة امياني���ة وروحاني���ة
اهتماما وا�سعا من قبل املجتمع وعقدي���ة متكامل���ة تتوا�ص���ل
امل�سلم الذي يعي�ش فيه بروافده مع���ه بالكتيب���ات والدرو����س،
امل�ؤ�س�سي���ة و�أف���راده� ،سواء كان وال���دورات ال�شرعية ،والتدريب
ه���ذا ال�ضع���ف ب�سبب �أهل���ه �أو على العب���ادات ،وتوفري دعوات
�صحبته �أو �ضعف �إميانه.
للح���ج والعمرة وزي���ارة بيت اهلل
ولع���ل �ضع���ف �إمي���ان املهت���دي احل���رام ،وا�ست�شعار روح الأخوة
اجلدي���د يع���د حتدي���ا رئي�سي���ا التي جتمع �ش���رق العامل بغربه،
للمجتمع امل�سل���م ،يف ظل تزايد و�شماله بجنوبه.

نحن يف جلنة التعريف بالإ�سالم
انتهجن���ا منذ ع�ش���رات ال�سنني
م�سل���كا وا�ضحا يف ق�ضية تعليم
وت�أهي���ل املهتدين اجل���دد �سواء
كان���وا داخ���ل الكوي���ت �أو حت���ى
بع���د عودته���م �إىل �أوطانه���م،
حي���ث �أطلقنا حمل���ة دعوية قبل
عدة �سنوات بعن���وان (ا�سالمهم
بداي���ة ..وتعليمهم �أمان���ة) لأننا
وجدن���ا �أن التكوي���ن الفك���ري
والروح���ي للمهت���دي �ض���رورة
ملح���ة لبناء �شخ�صيته الو�سطية
املعتدلة.

ولي����س م���ن املنا�س���ب �أن غ�ي�ر
امل�سل���م حينم���ا يتع���رف عل���ى
الإ�سالم ،وبعد �أن ي�شهر �إ�سالمه اىل جان���ب �أن نف����س املهت���دي
يت���م �إعط���ا�ؤه م�صحف���اً �أو كتيباً اجلدي���د مل تر�س���خ بع���د ،فهي
�أو كتب���اً ث���م يُ�ت�رك وال يُعتنى به عر�ض���ة لل�ش���د واجل���ذب،

�إن ه���ذه املهم���ة ال�شاقة تتطلب
اقام���ة ال���دورات ال�شرعي���ة
وم�سابق���ات حتفي���ظ الق���ر�آن
وبرام���ج تعلي���م اللغ���ة العربي���ة
والرح�ل�ات الرتفيهية للمهتدين
اجلدد واجلالي���ات ،لذا طرحت
اللجنة م�ؤخ���را م�شروع (علمني
الإ�سالم) لتقوم بدورها املطلوب
يف النياب���ة ع���ن املجتم���ع يف
تعليم وتعري���ف املهتدين اجلدد
مب���ادئ دينهم وقيم���ه وعباداته
ومعامالته.

وال يتاب���ع ،ال�سيما �أن الوردة يف
قلبه ال تزال يف مراحلها الأوىل
وحتت���اج �إىل عناي���ة خا�صة من
هج���وم الأي���دي والري���اح ،ومن
هبوب الأف���كار وتالطم العقائد
الأخرى.

�أع���داد معتنق���ي الإ�س�ل�ام يف
العامل عاما بعد عام ،فال ميكن
�أن ت�أخ���ذ احلما�س���ة ال�شاهق���ة
الت���ي تغطي جباالً عن���د �إ�شهار
الإ�سالم طريقها �إىل االنح�سار،
حت���ى جتف ال���روح وتع���ود �إىل
�سابق عهدها.

ه���ذا الأمر لي�س مق�ص���ور دوره
عل���ى اللج���ان �أو اجلمعي���ات
املتخ�ص�صة فح�سب و�إمنا ينطبق
�أي�ض���ا عل���ى الكي���ان املجتمعي،
بحي���ث ت�ش���كل البيئ���ة املنا�سبة
مناخ���ا م�ؤثرا ينمو ويرتعرع فيه
املهتدي اجلدي���د ب�صورة مثالية
جتعل���ه ايجابيا وفاع�ل�ا لنف�سه
وجمتمعه و�أمته.

واالفتتان مبذاهب جتعل الدين
لها واجهة ،وهي تهدم الدين من
داخله ،م���ا قد ي�ؤدي �إىل �ضعف
املهتدي �أو ذهاب���ه �إىل التيارات
والف���رق الهدام���ة واجلماع���ات
املت�شددة .

جمال ال�شطي
املدير العام للجنة التعريف بالإ�سالم
()18

علمتني الدعوة!
المهتدي..
وتعلم
االسالم

التكويـــــن الفكـــري
والروحـــي �ضـــرورة
ملـحـــــــة للمهتــــدي
اجلديـد بعد �إ�سالمــه
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درا�سات

اإلسالم
الديانة األولى
واألسرع
انتشا ًرا في
العالم

100
40
1500
بريطاين يعتنق الدين الإ�سالمي كل �شهر

مليون يورو تكلفة �إن�شاء �أكرب م�سجد يف �أيرلندا

عدد امل�ساجد الر�سمية يف بريطانيا حتى الآن
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والف���ن العرب���ي ،و�أنه يتعل���م اللغ���ة العربية
ب�شغ���ف و�سوف يقر�أ القر�آن يف وقت قريب،
ون�ش���رت جري���دة “ديل���ي مي���ل” �أن الأم�ي�ر
الإجنلي���زي ل���ه �إ�سهامات كب�ي�رة يف تطوير
احلوار للتعاي�ش بني الأديان!

تعت�ب�ر الديان���ة الإ�سالمي���ة الأوىل والأ�سرع
انت�شا ًرا يف العامل رغم �أنوف �أعدائها ،ورغم
كل ما يكاد لها من مكائد ,فقد �أكدت �أحدث
الإح�صائيات ال�صادرة عام 2008م من معهد
جال���وب لأبح���اث ال���ر�أي العام ب�أمري���كا �أن
حماوالت ت�شويه �ص���ورة الإ�سالم وامل�سلمني
وم���ن بريطانيا ننتقل �إىل �أملانيا ,فبدعم من
وبن���اء �ص���ورة �سيئة لكل ما ه���و م�سلم باءت
وزارة الثقاف���ة الأملاني���ة ي�ستع���د  21معل ًم���ا
بالف�شل ،و�أن الإ�سالم مازال ينت�شر يف �أوروبا
لبدء دورة تدريبية يف جامعة جي�سن الأملانية
و�أمريكا وكل �أرجاء الدنيا.
لإعداد مدر�سي مادة الدين الإ�سالمي ،حيث
فعل���ى �سبي���ل املث���ال �أظه���رت الدرا�س���ات يت���م �إعدادهم ليكونوا روا ًدا يف هذا املجال،
الإح�صائي���ة يف بريطاني���ا �أن ع���دد معتنقي وعليهم بدء عملهم يف العام الدرا�سي املقبل
الدين الإ�سالمي م���ن ال�شباب يف بريطانيا يف املدار����س االبتدائي���ة الأملاني���ة ،و�س���وف
ق���د تزاي���د ب�سرعة خ�ل�ال �أع���وام الأخرية ،يتعل���م املدر�س���ون يف تلك ال���دورة اجلامعية
كم���ا �أظه���رت تل���ك الدرا�س���ات �أن �أكرث من �أ�سا�سي���ات الإ�سالم و�ش�ؤون الدي���ن ،و� ً
أي�ضا
يعتن���ق الإ�سالم م���ن ال�شباب ه���م من �أ�صل يتلق���ون املنهجية الالزم���ة لتدري�سها ،وذلك
برازيل���ي ولوك�سومربجي و�سوي���دي ،وطب ًقا ملدة ع���ام ،وو�صف���ت وزيرة الثقاف���ة التابعة
لدرا�س���ة معهد هيت�س���ون الربيطاين ،يعتنق حلزب الأح���رار تلك الدورة ب�أنه���ا �أ�سا�سية
الدين الإ�سالمي �أكرث من  100بريطاين كل و�ضروري���ة ،و�أن���ه بذل���ك ميك���ن الب���دء يف
�شهر.
تدري����س الرتبية الإ�سالمي���ة للعام الدرا�سي
�أم���ا ع���دد امل�ساجد ،فقد و�ص���ل �إىل  2014/2013 1500يف املدار�س االبتدائية يف 25
م�سج���د يف البالد ،ف�ضلاً عن امل�ساجد غري مدر�سة ابتدائية كمرحلة جتريبية.
الر�سمي���ة وامل�صلي���ات ،وم���ن الالفت للنظر ومن���ذ �أك�ث�ر م���ن � 10سنوات ان�شغ���ل الر�أي
�أن ع���دد معتنقي الإ�سالم من املحبو�سني يف الع���ام الأمل���اين مب�صري كني�س���ة كابرناوم يف
ال�سجون والإ�صالحيات يف تزايد م�ستمر يف مدين���ة هامبورج الأملاني���ة ،والآن يلفت هذا
بريطانيا.
املبن���ى الأنظار �إليه جم���د ًدا ,لأنه �سيتحول
ويف �إط���ار جول���ة الأمري ت�شارل���ز يف ال�شرق
الأو�سط �صرح م�ساعده ب�أنه بد�أ يتعلم اللغة
العربية يف در�س خا�ص ،و�أنه �سوف ي�ستطيع
قراءة القر�آن الكرمي باللغة العربية يف خالل
� 6أ�شه���ر ،و�أك���د ت�شارلز مدى حب���ه للثقافة

�إىل م�سج���د ,فخ�ل�ال ال�شه���ور القادمة من
املفرت�ض �أن يع���اد بناء الكني�سة بتكلفة �أكرث
م���ن ملي���ون ي���ورو ،وذلك لك���ي يت���م افتتاح
امل�سجد يف الثالث من �أكتوبر القادم ،والذي
ي�صادف ذكرى توحيد �أملانيا.

يذكر �أن م�ساحة هذا امل�شروع �ستكون � 157أبوت�سف���ورد والتي ا�شرتته���ا جمعية التعليم
�أل���ف مرت مربع ،و�سي�شم���ل امل�شروع مطع ًما بـ«جال�سك���و» مقاب���ل � 400أل���ف جني���ه
�إ�سرتلين���ي ،ليتم افتت���اح �أول مدر�سة ثانوية
و�صالة م�ؤمترات ومدر�سة ابتدائية وكلية.
�إ�سالمية باملدينة.
ووق���ع جمل�س البلدي���ة يف ال�سويد على قرار
تاريخ���ي يوافق على رف���ع الأذان من املئذنة �أم���ا يف �إ�سباني���ا فق���د �أ�صب���ح احلل���م ببناء
لأول م���رة يف البالد ،وذلك �أيام اجلمعة من �أك�ب�ر م�سج���د يف مدين���ة فالن�سي���ا حقيق���ة
م�سجد « »Fittjaالذي مت بنا�ؤه يف العا�صمة الآن ،فامل�سج���د اجلديد هو الثاين باملنطقة
�ستوكه���ومل مب�ساهمات م���ن رئا�سة ال�ش�ؤون بت�صمي���م معم���اري متميز ،وي�ض���اف �إىل الـ
 172م�سج���دًا �آخ���ر ،وق���د مت متوي���ل هذا
الدينية الرتكية.
امل�سجد عن طريق تربعات من جميع �أنحاء
و�ص���رح رئي����س جمعي���ة « »Botkyrkaالع���امل ،عل���ى الرغم من �أن رئي�س���ة البلدية
الثقافي���ة الإ�سالمي���ة ب�أنهم تقدم���وا بطلب ترف����ض الإف�ص���اح ع���ن تكلفت���ه ،و�صرحت
للبلدي���ة التاب���ع له���ا امل�سجد ي���وم  24يناير عم���دة بلدة بوب�ل�ا دي بايابون���ا من احلزب
املا�ض���ي ،وطلب���وا احل�ص���ول عل���ى ت�صريح ال�شعب���ي احلاك���م ب�أن كل م���ن امل�س�ؤولني يف
ب�ش����أن رف���ع الأذان �أي���ام اجلمعة م���ن م�آذن البل���دة واجلالي���ة �أكدوا �أنه���م اجتمعوا بكل
امل�سج���د ،وبعدما و�صل الطل���ب �إىل جدول جريانه���م ،و�أن كل املقيم�ي�ن باملنطق���ة مثال
�أعمال جمل�س بلدية « »Botkyrkaواجتمع على التكامل واالحرتام الديني.
�أع�ضاء املجل����س ،ا�ستمرت املناق�شات ب�ش�أن
وعلق على باب امل�سجد الفتة بعنوان «احلب
ه���ذا املو�ضوع طويلاً  ،وانتهت باملوافقة على
للجمي���ع وال �ضغينة لأح���د» ،و�أ�ضاف رئي�س
رف���ع الأذان مبك�ب�رات ال�صوت م���ن املئذنة
اجلالية بفالن�سيا« :ه���ذه روحنا ،وم�سجدنا
لأول مرة يف تاريخ ال�سويد.
مفتوح لكل جرياننا من غري امل�سلمني ،ولكل
وعق���ب هذا الق���رار تق���دم �إ�سماعيل �أوقور من يريد �أن يعرفنا».
بال�شك���ر جلمي���ع �أع�ض���اء جمل����س البلدية،
وم���ن �إ�سباني���ا ننتق���ل �إىل �إيطالي���ا ،حي���ث
و�أو�ض���ح رئي�س جمعي���ة بوتك�ي�ركا الثقافية
انعقدت يف بلدية كزالة مونتفرياتو يف �إقليم
الإ�سالمية �أنه ينبغي احل�صول على �إذن من
الي�ساندريا مبقاطعة بيومونته �شمال غرب
مديري���ة الأمن للح�صول على حدود املنطقة
�إيطالي���ا املرحل���ة الأوىل من الن���دوات التي
الت���ي يج���ب �أال يتعداها �ص���وت الأذان،كما
ته���دف �إىل التعريف بالإ�س�ل�ام وامل�سلمني,
�أك���د �أن الغالبية العظم���ى للمقيمني يف تلك
حي���ث دار النقا����ش ح���ول مب���ادئ الإ�سالم
املنطقة من امل�سلمني.
الأ�سا�سية اخلم�سة ،ونظرة الإ�سالم للم�سيح
اجلدي���ر بالذك���ر �أن م�سج���د « »Fittjaهو \ ومكان���ة ال�سي���دة م���رمي الع���ذراء يف
امل�سجد الوحيد ذو امل����آذن يف ال�سويد ,وقد الإ�س�ل�ام ،ومن املزمع انعقاد مراحل �أخرى،
مت ت�شيي���ده مب�ساهم���ات م���ن فاعلي اخلري حيث يتم الرتكي���ز على نبي الإ�سالم �سيدنا
املقيم�ي�ن يف ال�سوي���د بالتع���اون م���ع رئا�سة حمم���د [ ومكان���ة امل���ر�أة يف الإ�س�ل�ام،
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م�سجد �أخر

ويف مدين���ة دبل���ن الأيرلندي���ة وافق جمل�س ال�ش�ؤون الدينية الرتكية ،وهو م�سجد يحظى
البلدي���ة على طل���ب �إن�شاء �أك�ب�ر م�سجد يف باهتمام ال�سويديني والأجانب.
�أيرلندا ،قامت منظمة دبلن ويلفار الإ�سالمية وم���ن ال�سوي���د �إىل �أو�سكتلن���دا حيث ي�سعى
بتقدمي���ه �إىل جمل�س البلدية ،و�ستبلغ تكلفة امل�سلم���ون مبدينة جال�سك���و حل�شد اجلهود
ه���ذا امل�ش���روع ح���وايل  40ملي���ون ي���ورو ،والطاق���ات وجم���ع التربع���ات لتمويل �شراء
ممنوحة من دولة الإمارات العربية.
�إح���دى املدار�س الر�سمي���ة ال�سابقة مبنطقة

بناء �أكرب م�سجد يف مدينة فالن�سيا

مدر�سة

البدء يف تدري�س الرتبية الإ�سالمية بها
وا�ست�ضاف���ة عديد من ال�سيدات الإيطاليات
الالتي �أ�شهرن �إ�سالمهن.
ه���ذا وقد ا�ست�ضاف تلفزي���ون مالطا ال�شيخ
حمم���د ال�ساعدي القائد الإ�سالمي بـمالطا
يف �إح���دى احللقات التلفزيوني���ة التي دافع
فيه���ا ع���ن �أح���كام ال�شريع���ة الإ�سالمي���ة،
وخ�صو�ص���ا احلدود ،وب�ّي نّ �أنها �أمثل عقاب
ً
للمجرمني واجلناة.
ويف فرن�س���ا ظلت مدر�سة ابن ر�شد الثانوية
الإ�سالمي���ة اخلا�ص���ة مبدين���ة لي���ل الواقعة
ب�شمال فرن�سا حمور اهتمام كثريين لعقود،
ولك���ن يف الفرتة الأخ�ي�رة �أ�صبحت من بني
�أف�ض���ل املدار�س بـفرن�سا ,حيث �أتت من بني
�أف�ضل ث�ل�اث مدار�س �ضمن قائمة املدار�س
الوطني���ة ،ومتي���زت بجودة م�ست���وى التعليم
والو�ضع الطالبي ،وقد �أثار �إعجاب املواطنني
الفرن�سي�ي�ن ح�ص���ول املدر�س���ة الإ�سالمي���ة
اخلا�ص���ة عل���ى املرتب���ة الثالث���ة يف نظ���ام
ت�صنيف املدار�س ال�سنوي ،مطالبني املدار�س
الأخ���رى باالقت���داء باملدار����س الإ�سالمي���ة
يف حت�س�ي�ن م�ست���وى وج���ودة التعلي���م.
امل�صدر :مفكرة الإ�سالم
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طريق الهدى

حتتل م�ساع���دة الآخرين مكانة
مرموقة يف الإ�سالم ،وقد ت�أخذ
تلك امل�ساعدة �أ�شكاال مادية من
بذل للمال والوقت واجلهد ،وقد
ت�أخ���ذ �أ�شكاال معنوية من تقدمي
الن�ص���ح والإر�ش���اد والأخذ بيد
الآخرين للطريق ال�صحيح ،وم ّد
يد الع���ون لهم ،ولقد ربط النبي
[ درجة �إميان الفرد واكتمالة
مبدى م���ا يقدم���ه للآخرين من
عط���اء كما يح���ب �أن يكون هذا
العط���اء لنف�س���ه ،ق���ال [“ :ال
ي�ؤمن �أحدك���م حتى يحب لأخيه
م���ا يحب لنف�سه” ،ويقول � ً
أي�ضا:
“امل�سلم �أخو امل�سلم ال يظلمه وال
ي�سلمه ،ومن كان يف حاجة �أخيه
كان اهلل يف حاجت���ه ،وم���ن فرج
عن م�سل���م كربة ف���رج اهلل عنه
كرب���ة م���ن كربات ي���وم القيامة،
ومن �سرت م�سلما �سرته اهلل يوم
القيامة”.

ه���ذا املبد�أ ف�إن ال�شخ�ص امل�سلم
�سيعرف �أن هن���اك حقا وواجبا
�إن�ساني���ا يف دع���وة غ�ي�ر امل�سلم
�إىل الإ�سالم ،و ميد له يد العون
وامل�ساعدة لكي يخرجه من حياة
الع���دم الت���ي يعي�شه���ا �إىل حياة
جديدة ملئها النور.
�إذا �س�أل���ت م�سلم���ا ع���ن حياته
يف ظ���ل الإ�سالم حت���ى ولو كان
عا�صي���ا لكانت الإجابة الفورية:
“احلم���د هلل رب العامل�ي�ن..
بخ�ي�ر” يحمد اهلل ع���ز وجل �أن
ع���رف طريقه ،فتن�صب���غ حياته
بال�سعادة والر�ضا لأنه يعلم يقينا
�أنه من قال ال �إله �إال اهلل خمل�صا
دخل اجلنة ،فف���ي احلديث عن
عمرو ب���ن دينار ،و�أب���ي الزبري،
ع���ن جابر بن عبد اهلل ،عن �أبي
عب���د الرحمن يعني مع���اذا� ،أنه
قال وهو مري����ض :اك�شفوا عني
القبة حت���ى �أحدثكم حديثا لوال
ما �أنا علي���ه مل �أحدثكم ،ف�أن�ش�أ
�أب���و عب���د الرحمن ،فق���ال� :إين
�سمع���ت ر�س���ول اهلل �صل���ى اهلل
علي���ه ،يقول“ :من قال ال �إله �إال
اهلل خمل�صا دخل اجلنة”.

والأخ���وة هن���ا ق���د تك���ون �أخوة
�إمياني���ة كم���ا �أخربن���ا به���ا اهلل
ع���ز وجل يف قول���ه تعاىل�( :إمنا
امل�ؤمنون �إخوة) ،وقد تكون �أخوة
�إن�سانية بني امل�سلم وغري امل�سلم،
وهذه لها حقوق وتلك لها حقوق وبالت���ايل ف����إن للدع���وة جانب���ا
�أي�ضا.
�إن�ساني���ا وم�س�ؤولي���ة عظيم���ة
فالأخ���وة الإمياني���ة حقوقه���ا يج���ب �أن ي�ست�شعرها كل م�سلم،
معلومة كما يف احلديث املتقدم ،فيق���وم بواجبه بدع���وة الآخرين
�أم���ا ما نتحدث عنه فهي الأخوة �إىل الإ�س�ل�ام ،وبف�ض���ل اهلل عز
الإن�سانية التي دائما ما نكون يف وج���ل فق���د �أ�صبح���ت الدع���وة
غفلة عنها ،وهي ترتبط ارتباطا �سهل���ة ومي�سرة ،حي���ث �إن جلنة
وثيقا بالدعوة ،لأنه �إذا ما تر�سخ التعري���ف بالإ�س�ل�ام �آل���ت على

نف�سه���ا �أن تق���دم للم�سلم جميع
الو�سائ���ل الدعوية التي ي�ستطيع
م���ن خاللها دعوة غري امل�سلمني
�إىل الإ�س�ل�ام ،فلم ترتك و�سيلة
دعوية �إال وقامت على توفريها،
بل �إنها تطلق احلمالت الدعوية املحامي منيف العجمي
والإعالني���ة ال�سنوي���ة لتحقي���ق مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف
هذا الغر�ض ،وحت���ث املواطنني بالإ�سالم
واملقيمني على التفاعل معها يف
�سبيل جناح تلك احلمالت.
�إن ا�ست�شعار م�س�ؤولية دعوة غري
امل�سلم�ي�ن �إىل الإ�سالم هو الذي
كان وراء دخ���ول � 1282شخ�صا
للإ�س�ل�ام يف �شه���ر رم�ض���ان
املا�ضي ،وهو من �أعلى معدالت
�إ�شه���ار الإ�سالم الت���ي �شهدتها
اللجن���ة عل���ى م���دار الأع���وام
املا�ضية من���ذ ت�أ�سي�سه���ا ،وهذا
ي���دل عل���ى �إدارك �أهمي���ة دعوة
غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن �إىل الإ�س�ل�ام،
ومدى ت�أثري احلمل���ة الإعالمية
والدعوية الت���ي �أطلقتها اللجنة
بعن���وان (خل���ك فع���ال ..بطيب
الأفع���ال) ،وحتقيقه���ا لأهدافها
اال�سرتايتجية التي و�ضعتها لها
اللجنة.
ولن���ا يف ق�صة الغ�ل�ام اليهودي
الذي �أ�سلم عل���ى يد ر�سول اهلل
[ فق���ال عن���ه“ :احلم���د هلل
الذي �أنقذه بي من النار”..
�أخي امل�سلم ق���م بواجب الدعوة
و�ساع���د الآخرين و�أنق���ذ نف�سا
من النار بدخولها للإ�سالم.

للدعوة
إلى اهلل..
وجه
إنساني

الأخــذ بيــد الآخرين
�إلــىالطريــقال�صحيح
واجـب �إن�ساين ودعوي
( )127ــ �سبتمرب  2013ــ �شوال

1434

35

يلال تطوع

�أنوار الزنكي

رئي�ســة ق�سـم العالقات العامــة
(الفريــــق التطوعـــي)
Anwar.alzanki@alnajat.com.kw

طلبوا مني
الدعاء له
فبكيت على
نفسي!

"العـــــون"
قيمـة وطاقـة كامنـة يف
نفـ�س ال�سميط �أ�شرقت
على �إفريقيـــا

ذه���ب �إىل �أفريقي���ا لأول م���رة
من �أج���ل �إغاث���ة املر�ضى هناك
ب�صفت���ه طبيب���ا م���ع �إح���دى
احلم�ل�ات الإغاثي���ة ،ويف �أثناء
و�صف���ه العالج لأح���د املر�ضى،
قال ل���ه :خذ ه���ذه اجلرعة من
ال���دواء عل���ى ثالث ف�ت�رات يف
اليوم ،بعد كل وجبة..
حينه���ا ابت�س���م الرج���ل املري�ض
وقال :نحن ن����أكل وجبة واحدة،
وذلك �إن توفرت لنا!!

مل يكن -رحمه اهلل -ملزما بكل
عمل قام ب���ه بل و�أتقنه بجدارة،
لكنه الأمل مبا هو باق عند اهلل
من الأج���ور واحل�سنات اجلارية
يف الدني���ا وم���ا بعد امل���وت ،بل
والربكة التي ت�أتي من اهلل ن�صرة
و�إنعاما وتف�ضال على من يتقرب
�إليه ولو بالعمل الي�سري ،ودعوين
قرائ���ي الك���رام �أحتفكم بحكاية
ح�صل���ت يف زمنن���ا املعا�ص���ر،
م���ع م���ن كان رفيقا لن���ا يف هذه
الدنيا قب���ل ب�ضعة �أيام ،الدكتور
عبدالرحمن ال�سميط ،لنحفظها
ونردده���ا ونق�صها لأطفالنا قبل
النوم.

فق���ال �شي���خ القري���ة للدكت���ور
عبدالرحم���ن :لن���ا �ش���رط �إن
نفذته دخلنا الإ�سالم،
�إن املط���ر مل ي�أتن���ا من���ذ �سن�ي�ن
فادع لنا ربك!
فق���ال له���م :نعم ولك���ن اجمعوا
�أهل القرية ،ففعلوا

فق���ام فتو�ض�أ ثم �صل���ى و�سجد
هلل �سج���دة بك���ى فيه���ا ب���كاء
�شدي���دا وه���و يدعو “ي���ارب ال
تخ���ذل دي���ن عبدالرحمن بذنب
عبدالرحمن”.

م���ن هن���ا كان���ت بدايت���ه� ..إن���ه
الوال���د املرب���ي ،اال�س���م ال���ذي
فا�ستجاب اهلل له وبد�أت ال�سماء
ع�شق���ه ال�صغ���ار قب���ل الكب���ار،
ترعد! وجتمع الغيم ف�أمطرت!
الع���ون لأنا�س القوا �أهوال املنية �سم���ع يف ي���وم م���ن الأي���ام ع���ن وما �إن رفع الدكتور عبدالرحمن
وهم �أحياء� ،إنه الدكتور الفا�ضل قري���ة مل ي�صلها الإ�س�ل�ام بعد ،ر�أ�س���ه من ال�سج���ود �إال والقرية
عبدالرحم���ن ال�سمي���ط رحم���ه فقرر �ش���د الرح���ال �إليها مبلغا كلها ت�صرخ “ن�شهد �أن ال �إله �إال
اهلل� ،إن م���ن �أروع خ�ص���ال هذا ع���ن دينه ،فق���ال ل���ه مرافقوه :اهلل و�أن حممدا ر�سول اهلل”.
الرج���ل العظيم املب���ادرة ،قيمة
الت�ستطي���ع الو�صول �إليها فبيننا هك���ذا تتجلى لنا ب���ركات العمل
تكم���ن داخ���ل كل �إن�س���ان فينا،
اخلريي ،م���ن كان ميل���ك نف�سا
وبينها نهر فيه متا�سيح!
حتت���اج �إىل القلي���ل م���ن الع���زم فق���ال :خ���ذوين �إليه���ا و�أن���ا مب���ادرة للعطاء كانت ل���ه نف�سه
والتوكل على اهلل لت�شرق �شم�سا
بابا من �أب���واب اجلنة الوا�سعة،
امل�س�ؤول.
عل���ى الواقع فينتف���ع اخللق من
�إن م���ن برن���ا ب�أنف�سن���ا �أن نعترب
ركبوا النه���ر واجتازوه ثم دخلوا
نورها ودفئها،
ب���كل ح���دث مي���ر بن���ا ،و كانت
القرية ،ففوجئ �أهلها بهم!
“ل�س���ت ملزم���ا بذل���ك!” كلمات
كلمات���ي هذه ع�ب�رة تعلمتها من
و�صلتم؟!
كيف
ألوهم
س�
و�
يرددها الكث�ي�ر! متنا�سني (ومن
�شخ�ص جليل نرثتها لكم �أحرفا
معه:
وم���ن
الدكتور
له���م
فق���ال
تط���وع خ�ي�را ف����إن اهلل �شاك���ر
من قلم حم���ب لعلها حتيي فينا
دينه
نبلغ
أننا
ل
اهلل
حفظنا
علي���م)� ،إن���ه وع���د عظي���م م���ن
نف�س���ا خرية تبلغ ب�صدق نواياها
ف�شرحوا لهم الإ�سالم وتعاليمه ،عنان ال�سماء.
الوعـــــود الربانيـــــة،

مهت ـ ٍ
�������د حتـ ــدث عنـ ــه الرئي��������س الأمري ـ ـكـي الأ�س�������بق يف الأمـم املتح ـ ــدة

جوزي��ف موريس :رحل��ة عذاب
عشتها بعد دخـــولي اإلسـالم
وما ردتني عنه
كتب :حممود بكر

جوزي���ف موري�س �ساب ًقا ...ا�سمي احلايل «حممد يو�سف عبدالعزيز الها�شمي» ،مواطن
ج���دا ،لدينا �ش���ركات للنفط والغ���از والتعدي���ن واملجوهرات
�أمريك���ي م���ن عائل���ة ثرية ًّ
والعق���ارات� ،أقط���ن يف بيفريل هيل���ز بكاليفورنيا� ،أحمل درج���ة املاجي�ستري يف الأعمال
التجارية.
�أثن���اء درا�ست���ي بالثانوية العامة كان يتب���ادر �إىل ذهني �أ�سئلة حمرية ال �أجد �إجابة عليها
مثل :كيف ميكن للق�سي�س �أو رجل الدين امل�سيحي مغفرة ذنوب الأتباع ،نيابة عن امل�سيح
\؟ وكن���ت �أذه���ب �أيام الآحاد �إىل الكني�سة و�أرج���ع دون �أن �أ�شعر ب�أي فائدة �أو �إجابة
قر�صا
على ت�سا�ؤالتي ،وكانوا ي�ؤهلوننا �صغا ًرا لالنخراط يف الدين امل�سيحي ويطعموننا
ً
م���ن خب���ز �أبي�ض بزعم �أن هذا يحوي �أو ميثل جز ًءا من ج�سم امل�سيح ،وكنت �أ�س�ألهم عن
�سب���ب هذا الت�ص���رف وال �أحد يجيب ،كما كانوا يغ�ضب���ون �إذا قمت بالتعبري عما
يجي�ش يف �صدري من ت�سا�ؤالت ،وخا�صة ر�ؤية الإله م�صلو ًبا �أمام �أعيننا على
�شكل متثال �أمر غري منطقي ويدعو �إىل النكران والتعجب.
عندم���ا انتقل���ت �إىل الدرا�سة اجلامعية تعمق���ت يف درا�سة الأمور
املتعلق���ة بالأديان الثالثة :امل�سيحي���ة واليهودية والإ�سالم وكنت
دائ ًم���ا �أج���د الإجاب���ات عل���ى ت�سا�ؤالت���ي من خ�ل�ال الدين
الإ�سالمي فق���ط ،و�ساعدين على ذلك وجود �أ�صدقاء يل
م���ن ال�سعودية والكوي���ت والإمارات ،حي���ث كنت معج ًبا
بت�صرفاتهم و�أخالقهم وكرمهم البالغ وم�ساعدتي على
الإجابة عن كثري من الت�سا�ؤالت.

�ساعتها �شعرت ب�أن امل�سلمني
حويل هم �أهلي و�أحبابي وتعمق
يقيني بالإ�سالم!
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الإ�سـالم منهـج �شامـل للحياة
ولي�س ً
دينا فقط..
ووجــدت �ضالـتي يف القر�آن

ال�سفـ ــر �إىل �أ�ستـ ــراليـ ــا
كنت يف رحلة عم���ل مع �أ�صدقائي ،وتوقفت
يف مدين���ة �سيدنى با�سرتاليا ملدة ثالثة �أيام،
ولكن �صادفتنا م�شكلة مل تكن متوقعة �أخرت
عودتنا للواليات املتحدة ،مما دعاين �إىل مد
م���دة الإقامة با�سرتاليا ثالث���ة �أيام �أخرى..
قابلت هناك � ًأخ���ا م�سل ًما من دولة باك�ستان
يف املط���ار� ،أوقفته لكي �أ�س�أله بع�ض الأ�سئلة
ع���ن الإ�سالم وا�ستغرق احلوار ما يقرب من
�ساعتني ،و�أهداين م�صح ًفا مرتج ًما مازلت
�أحتفظ به ،ومل ن�ستطع ال�سفر يف تلك الليلة
وعدنا �إىل الفن���دق ،وبد�أت يف قراءة �أجزاء
�صغ�ي�رة من الق���ر�آن طوال ثالث���ة �أيام ،مما
�أثار غ�ضب �أ�صدقائي ،وخ�صو�صا �صديقتي،
حي���ث �أخ�ب�روين �أنن���ي �إذا �أ�ص���ررت عل���ى
اال�ستمرار يف ه���ذا الأمر ف�سوف يرتكونني
وحدي با�سرتاليا ويتخلون عني.
لق���د كان الق���ر�آن الك���رمي ه���و البوابة التي
دخل���ت بها دين الإ�سالم ،واحلمد هلل ،حيث
�ساع���دين على حل اللغز الذي كان يراودين
منذ �صغري ب�ش�أن الإله وامل�سيح والغاية من
اخلل���ق ،ومن خالل الق���ر�آن وال�سنة تكاملت
ل���دي النظرة اجلميل���ة للإ�س�ل�ام ،حيث �إن
هذين امل�صدرين منهاج كامل للحياة ،بعك�س

الإجني���ل الذي كان عب���ارة عن جمموعة من
الق�ص����ص اخلالية م���ن الروحانيات التي ال
جتيب عن الت�س���ا�ؤالت امل�صريية للخلق مثل
الأ�سئلة التالية :ملاذا هناك ثالثة �آلهة؟ ملاذا
يحت���اج ال���رب �إىل �أن يكون متفر ًق���ا لثالثة
�أج���زاء؟ مل���اذا كان الرب بحاج���ة للراحة يف
الي���وم ال�ساب���ع م���ن عملية اخلل���ق؟ �إذا كان
امل�سي���ح �إل ًه���ا ،فل���م مل يقم وال���ده بزعمهم
لإنق���اذه؟ �إذا كان امل�سيح �إل ًها فهو عليم �إذن
مب���ا يجري ويخطط ل���ه ،فلم مل ينقذ نف�سه
ومل ي�س����أل رب���ه ،م�ستغر ًبا ع���ن �سبب تخليه
عنه يف حمنته؟ وغري ذلك من الأ�سئلة التي
ال تنتهي والتي يجيب عنها الإ�سالم فقط.
يف �صب���اح اليوم التايل ات�صلت ب�أحد الإخوة
فق���ام باالت�ص���ال ب�إمام م�سج���د يف �سيدين
ال���ذي قابلني بابت�سام���ة ثم حتدث معي عن
الإ�سالم ،ويف اليوم التايل كان هناك اجتماع
للم�سلمني بامل�سجد املذكور ،فوجدت الوقت
منا�س ًب���ا لإ�شه���ار �إ�سالم���ي ،فوقف���ت �أم���ام
اجلمي���ع ورددت ال�شهادتني باللغ���ة العربية
من ورقة �صغرية �أم�سكتها بني �أ�صابعي ،وملا
فرغت من ذلك ورفعت نظري لأعلى وجدت
فرح���ا ،وطلب رئي�س اجلل�سة
اجلميع يبكى ً
من الإخ���وة �أن يتقدم���وا �إىل خ�شبة امل�سرح

حي���ث �أقف ،ورحب���وا بي جمي ًع���ا و�أخذوين
بالأح�ضان ،و�أتذك���ر يف هذه اللحظة وقويف
�أمام عدد كبري من الرجال يبكون ويبت�سمون
يف الوقت ذاته.
ويف �صال���ة به���ا ح���وايل �أربعمائ���ة �شخ�ص
م���ن كبار ال�سن اقرتب من���ي �أحدهم وو�ضع
يدي���ه على كتفي وقام بتقبيل وجنتاي قائال:
ج���دا» ،بعدها �ألقيت
«�س���وف تك���ون �سعيدًا ًّ
حتية الإ�سالم وان�صرفت ،وعندما عدت �إىل
الفن���دق وجدت �أن �صديقتي قد غادرت هي
و�أ�صدقائي غ�ض ًبا مني.
ق���ررت م���ن �ش���دة الف���رح �إب�ل�اغ والدت���ي
ب�إ�سالمي ،حيث كنت حمبو ًبا عندها ،وكانت
�سندي دو ًما يف امل�صائب وامللمات ،وحاولت
�أن �أ�ش���رح له���ا املعن���ى اجلمي���ل لل�شهادتني
والإ�س�ل�ام ب�أ�سل���وب مب�س���ط ،ولك���ن وق���ع
ال�صدم���ة كان عظي ًما عليه���ا و�أخذت تبكي
ب�شدة ،وهذا املوقف �أحد �أ�شد املواقف التي
واجهتن���ي بحيات���ي ،وبد�أ جمي���ع الأ�صدقاء
والأهل يف نب���ذي ومقاطعتي ،و�أح�س�ست �أن
احلي���اة ا�سودت يف وجه���ي ،و�أخذت بالبكاء
�س��� ًّرا وبالنحي���ب �أحيا ًن���ا من �ش���دة املعاناة
وفراق الأهل الذي �سي�صبح حتم ًّيا.
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�أ�سرعت �إىل املطار وا�ستقللت طائرة خا�صة
للحاق بهم يف اليابان ولكنهم كانوا قد غادروا
فات�صلت ب�صديقي الباك�ستاين وا�صطحبني
�إىل منزله و�س�ألني �إن كنت �أريد معرفة املزيد
ع���ن اال�سالم ف�أجبته بنعم ..ذهبنا بعد ذلك
�إىل امل�سج���د وقابلت �أمري جماع���ة التبليغ،
حيث وافقت على ال�سفر معهم يف رحلة �إىل
�سي���دين وملبورن ،ومكثت معهم ثالثة �أ�شهر
وعر�ضوا عل���ي ال�سفر مرة �أخرى �إىل الهند
مل���دة ت�سعة و�أربع�ي�ن يو ًما ث���م �إىل باك�ستان
مل���دة ت�سعة و�ستني يو ًما ويف تلك املرحلة من
حياتي كنت �أ�شعر ب�سعادة بالغة.
ال�سفـ ـ ـ ــر �إلـ ــى �إيـ ـ ــران
ح�ي�ن ق���ررت ال�سف���ر لأداء احل���ج ،منطل ًقا
م���ن الكويت ،ت�سلم���ت الت�صريح بال�سفر من
ال�سف���ارة الكويتية وال�سعودي���ة يف باك�ستان،
وح�صل���ت عل���ى ت�صري���ح �آخر م���ن ال�سفارة
الإيراني���ة للزيارة واملرور �إىل مدينة عبدان،
وم���ن ث���م ا�ستق�ل�ال عب���ارة لل�سف���ر
للكوي���ت ،ومل �أك���ن �أعل���م حينها
بوج���ود طائفت���ي ال�سن���ة
وال�شيع���ة والف���رق بينهم،
وعن���د و�صولن���ا لعبدان
كان ق���د ح���ان وق���ت
�صالة الع�صر فذهبت
�إىل امل�سج���د لأ�صلي
الع�ص���ر ث���م ج���اءين
رج���ل و�س�ألني« :ملاذا
ت�صلي هك���ذا؟» )�أي
ب�ض���م اليدي���ن �أثناء
الوقوف( ،و�س�ألني
�إن كن���ت �أعلم �أن
ه���ذا م�سج���د
�شيعي؟ ف�أجبته
ب�أن ه���ذه هي
ا لطر يقــــــــ���ة
الت���ي علمن���ي
�إياها امل�سلمون
لل�صالة ،و�س�ألني
�إذا �أن���ت م�سل ًم���ا

جدي���دًا ف�أجبت���ه بنع���م ،ثم تب�ي�ن يل �أنه من
ال�شرط���ة ال�سرية وطلب من���ي �أن �أتبعه �إىل
مكتب���ه وو�ضع يف ي���دي «القي���ود» ،و�أخذين
لل�سج���ن ،ومت ا�ستجواب���ى و�ضرب���ي هن���اك
ل�ساع���ات ،وعندما �س�ألتهم ع���ن �سبب هذا
الت�ص���رف ركل���وين و�ألق���وين عل���ى الأر�ض،
وبعده���ا انتقل���ت �إىل �سج���ن «ايف���ن» ،يف
طهران ،حيث قاموا بخلع مالب�سي و�ضربي
م���را ًرا وتك���را ًرا و�سكبوا امل���اء على ج�سدي
وا�ستخدم���وا الكهرب���اء يف تعذيب���ي ،وكن���ت
�أ�ص���رخ م���ن الأمل قائ�ًل:اً  :مل���اذا تفعلون بي
ذل���ك؟ ف�أن���ا م�سلم ،وم���ا وج���دت �أي �إجابة
�س���وى مزيد م���ن الأذى وب���د�أت �أردد :ال �إله
�إال اهلل ،و�أكرره���ا و�أ�س����أل اهلل مل يفع���ل بي
امل�سلمون هذا؟.
كنت خ�ل�ال حب�سي �أقر�أ القر�آن بالإجنليزية
مم���ا كان يخف���ف من �آالم���ي� ،سمعت �صو ًتا
يناديني «ع�ش ع�ش» ،وعندما التفت مل �أجد
�أح���دًا ،وه���ذا �أعط���اين داف ًع���ا لل�صمود يف
ال�سجن ملدة �أربعة �أ�شهر ون�ص ًفا.
الرئي�س الأمريكي كلينتون يتحدث عنه
يف الأم ــم املتح ــدة
دب الي�أ����س َّ
يف فقم���ت بتمزي���ق مالب�س���ي،
احتجاج���ا ،وناديت احلار����س ،وعندما نظر
ً
�إيل حولن���ي �إىل مدي���ر ال�سج���ن ال���ذي قام
بنقلي �إىل زنزانة �أخرى مع جمموعة �أخرى
م���ن ال�سجناء من دول �أخ���رى ،وعندما كنت
يف املحكم���ة ذات ي���وم تعرف���ت عل���ى رج���ل
�أمريكي متزوج من �إيرانية وطلبت منه �إبالغ
ال�سف���ارة ال�سوي�سري���ة التي قام���ت بدورها
باالت�صال بالبيت الأبي�ض بالواليات املتحدة
للإب�ل�اغ ع���ن مو�ضوعي ،مما دع���ا الرئي�س
كلينت���ون �أثناء �إلقاء كلم���ة له بالأمم املتحدة
�إىل الإ�ش���ارة �إىل مو�ضوع���ي ،ب����أن هن���اك
�أمريك���ي اعتن���ق اال�سالم ويقب���ع يف �سجون
�إي���ران وت�س���يء معاملت���ه ،ويف الي���وم التايل
انت�ش���رت الق�ص���ة ب�ش���كل وا�س���ع يف �إيران،
وظه���ر الرئي�س الإي���راين علي خامنئي على
�شا�ش���ة التلفاز ،موج ًه���ا خطا ًبا �إىل الرئي�س

مهتدون يف الكويت

الأمريك���ي كلينتون ،منك��� ًرا الواقعة والق�صة م�ست�شف���ى بكاليفورني���ا للع�ل�اج ،و�س�ألن���ي
جملة وتف�صيلاً .
�أهلي و�أ�صدقائي وقتها عما �إذا كنت �س�أظل
وبع���د � 3أ�شه���ر ت���وىل احلكم رئي����س جديد م�سل ًم���ا بعد كل ما ح���دث يل ،فكان جوابى
يدعى حممد خامتى ،ف�أر�سل بع�ض الأفراد نع���م ،فل���م يك���ن الإ�س�ل�ام �سبب م���ا عانيته
من طاقم���ه ليتحدثوا معي ومت �إر�سايل �إىل م���ن �آالم وع���ذاب ،حينه���ا اتهمن���ي اجلميع
مري�ضا ج ًّدا باجلن���ون ،لأنى كدت �أن �أموت ب�سبب ه�ؤالء
ً
مكت���ب مدير ال�سج���ن ،وكن���ت
حينه���ا ،لأين كنت قد تعر�ضت �إىل التعذيب امل�سلم�ي�ن ،وقام���وا مبقاطعت���ي ومراقبتي،
ب�ش���كل متك���رر بامل���اء والكهرب���اء ،وهن���اك ومل �أ�ستط���ع �أداء ال�صالة يف املنزل� ،أو حتى
�شاه���دت يف املكت���ب رجلني طويل���ي القامة ق���راءة الق���ر�آن ،و�أح�ض���رت عائلت���ي بع�ض
ذوي ب�شرة بي�ضاء وعي���ون زرقاء و�أخربوين الق�ساو�سة ورجال الدي���ن اليهود كذلك �إىل
�أنهم من ال�سفارة ال�سوي�سرية ،وكانا غا�ضبني املنزل للتحدث مع���ي و�إقناعي ب�أن اعتناقي
للغاية م���ن ر�ؤيتي بهذه احلالة املزرية ،وبعد للإ�س�ل�ام كان اختي���ا ًرا خاط ًئ���ا ،ويج���ب �أن
طول انتظار -بعد ذلك ب�شهرين تقري ًبا -مت �أطي���ع كالم �أبي و�أم���ي وازداد �إ�صراري على
ا�صطحاب���ي �إىل املطار ،حي���ث غادرت �إىل هذا الأمر ،ما جعلني �أفكر يف مغادرة املنزل
ا�سطنبول ،ومنها �إىل الواليات املتحدة.
وترك عائلتي و�أ�صدقائي و�سيارتي وطيارتي
اخلا�صة ومنزيل الفخم واملطاعم التي كنت
الع ـ ـ ــودة �إلـ ــى الواليـ ـ ــات املتح ـ ـ ـ ــدة
�أرتاده���ا واحلفالت و�صديقتي التي �أحببتها
بع���د غي���اب عامني ظن خالله���ا �أهلي
�أن���ى ق���د توفي���ت ،دخل���ت من���ذ �أمد طوي���ل ،تركت ذلك كل���ه وغادرت
الواليات املتحدة يف نهاية الأمر.

ال�سف ـ ــر �إىل دب ـ ــي والكويـ ـ ــت
ق���ررت االنتق���ال بع���د امل�ضايق���ات الت���ي
واجهتني �إىل دب���ي ،وق�ضيت فيها � 5أ�شهر،
ومل �أرحت للإقام���ة يف الفن���دق طوال الوقت
ب�سبب بع�ض الأم���ور املزعجة ،فكنت �أذهب
للن���وم بامل�سجد طوال الي���وم تقري ًبا ،و�أقمت
كذل���ك خاللها عند بع����ض الأ�صدقاء الذين
تعاطفوا معي ،ثم غادرت �إىل الكويت ،حيث
كان يل بع����ض الأ�صدق���اء الكويتي�ي�ن الذين
كانوا يعاملونني بلطف وود.
ح�ي�ن ذهب���ت للح���ج �أعجب���ت ج��� ًّدا مبنظر
امل�سلمني بالثياب البي�ضاء ،فالكل �سوا�سية،
وال ف���رق بينهم ،و�شعرت �أن امل�سلمني حويل
ه���م �أهل���ي و�أحباب���ي و�إخوتي ح ًّق���ا ،وتعمق
يقيني بالإ�س�ل�ام� ..أنه منه���ج �شامل للحياة
ولي�س دي ًنا فقط.

بهرنـــــي منظــر امل�سلمني بالثيــاب
البي�ضــاء يف احلج ..الكل �سوا�سية
وال فـــرق بينهــم!
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رجال من الكويت

إبراهيم بن ناصر الهاجري..
محسن بدرجة دكتوراه
من جامعة القرآن الكريم
والعلوم اإلسالمية
ميا
عمر الإن�س�������ان يف الدنيا ق�صري ..ولكن هذا الإ�سالمي���ة ب�أم درم���ان بال�س���ودان ،تكر ً
العم�������ر قد يط�������ول مبا يقدمه �ص�������احبه من ل���ه وتقدي ًرا لدوره الكب�ي�ر يف خدمة القر�آن
�أعمال خريية ،وكثريون من �أبناء هذا البلد الكرمي.
الطي�������ب الكوي�������ت �أفنوا حياته�������م يف العمل كانت غايته الكربى �أن ينال ر�ضا اهلل تعاىل
اخلريي ،فعمَّ هذا اخلري �أنحاء املعمورة ،ومل ث���م حب النا����س وثقتهم ،فاجته���د يف عمله
ُ
ُ
يخل بلد منه ،ومل يكن قطر �إال وكان للعمل بالتج���ارة بع���د �أن ا�ستق���ر بالكوي���ت ،وجنح
اخلريي الكويتي � ٌ
ريا ،حتى غدا من كبار التجار
أثر فيه ،ف�ض���ًل���ااً عما بذره فيها
ً
جناحا كب ً
الرجال
ؤالء
��������
ه
بلدهم..
الكويتي�������ون داخل
بال�سوق الداخلي يف مدينة الكويت.
هم حم�س�������نو الكويت ،ولذا ف�إننا يف كل عدد
�أوجه الإح�سان يف حياته
�سوف نقدم �شخ�صية من تلك ال�شخ�صيات
التي بذرت اخلري يف كل مكان لنتن�سم عبري حر����ص املح�سن �إبراهي���م نا�صر الهاجري–
�سريهم العطرة .فت�شبهوا بهم �إن مل تكونوا رحم���ه اهلل -على �أن يكون له �سهم يف عمل
مثلهم� ..إن الت�شبه بالرجال فالح.
اخل�ي�ر ،ون�صيب يف اجل���ود والبذل ،ويد يف
العطاء والإنفاق ،فتع���ددت �أوجه �إح�سانه–
الن�ش�أة
رحمه اهلل -على نحو كبري ،ف�شملت عديدًا
�إبراهي���م بن نا�ص���ر بن �إبراهي���م الهاجري ،م���ن جماالت اخلري بد ًءا من �إن�شاء امل�ساجد
مول���ود يف منطق���ة جن���د باململك���ة العربية واملعاه���د الديني���ة وانته���ا ًء ب�صل���ة الرحم،
ال�سعودي���ة ال�شقيق���ة عام 1323ه���ـ املوافق وم���رو ًرا مب���ا بينهم���ا من جم���االت اجلهاد
1905م ..ذاق م���رارة اليتم مبك ًرا فقد تويف والعالج ورعاية اليتيم وبناء امل�ساكن و�إفطار
وال���ده وعم���ره مل يتجاوز ال�سنت�ي�ن ،فتوىل ال�صائ���م وحفر الآبار و�إن�شاء املراكز املهنية،
تربيت���ه عمه املرح���وم عبدالعزيز الهاجري ،وامل�ساهمة يف الأعمال الوطنية.
ال���ذي �أح�س���ن تربيت���ه وتعليمه ،فق���د تعلم
بناء امل�ساجد
�إبراهيم بن نا�ص���ر الهاجري القر�آن الكرمي
يف الكت���اب ،ث���م تلق���ى درو�س���ه يف املدر�سة وفقه اهلل تعاىل �إىل �إعمار عدد من امل�ساجد
املباركي���ة ،وكان �شدي���د العناي���ة بالعل���م يف داخ���ل دول���ة الكوي���ت وخارجه���ا ،فب���د�أ
وحت�صيله ،خا�صة كتاب اهلل تعاىل وعلومه ،رحلته املباركة ببناء م�سجد يف الكويت ،ومت
وق���د نال بف�ضل اهلل تعاىل �شهادة الدكتوراه جتديده و�إعادة بنائه ،وهو م�سجد الهاجري
الفخرية من جامعة الق���ر�آن الكرمي والعلوم باجلابري���ة� ،أم���ا خارج ًّي���ا فق���د ق���ام ببناء
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م�ساج���د عدة يف اململك���ة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة ،م�سج���دان يف العا�صمة الريا�ض،
وم�سج���د يف منطق���ة الدم���ام ،وم�سجد يف
منطق���ة ثادق ،وم�سجد يف منطقة الإح�ساء،
كما قام ببناء م�سجد يف كابول ب�أفغان�ستان،
و�آخر ب�سرياليون ،واجت���ه �إىل �إفريقيا فقام
ب�إن�شاء م�ساجد يف كثري من الدول الإفريقية
ومنها ال�سودان وزجنبار وكينيا وزامبيا.
وق���ام– رحم���ه اهلل -ب�أوجه �إح�س���ان �أخرى
مثل �إفطار ال�صائمني و�إطعام الطعام وحفر
الآبار ،واهتم بالتعليم الديني.
الوقف اخلريي
ومل يك���ن املح�سن �إبراهيم نا�صر الهاجري–
حري�صا على �أعمال اخلري وقت
رحمه اهلل-
ً
حياته فح�سب ،بل �أراد � ً
أي�ضا �أن ي�ستمر نهر
العطاء الذي �أجراه مندف ًعا بنف�س القوة بعد
وفاته � ً
أي�ضا ،ولذلك فقد �أو�صى بثلث �أمواله
لإنفاقه يف جم���االت اخلري املختلفة و�أبواب
الرب املتنوعة.
وفات ـ ــه
بعد عمر ،ناه���ز ال�ساد�سة والثمانني ،حافل
بالبذل والعطاء واجلود وال�سخاء ،لقي وجه
ربه الكرمي يف الثامن والع�شرين من دي�سمرب
عام 1991م (1412هـ).

الإعجاز العلمي

أسرار مذهلة

للصدقة

والتسامح ()2-1

د .عبد الدائ ــم الكحيل

ه�������ل تعلم�������ون �أن
�أح�������دث الأبح�������اث
العلمي�������ة ت�ؤك�������د �أن
ال�صدقة والت�سامح
والعفو وفعل اخلري،
كلها و�سائل جمانية
لع���ل���اج الأمرا��������ض؛
ولذل�������ك ين�ص�������ح
به�������ا الأطب�������اء اليوم
وبخا�ص�������ة ملر�ض�������ى
ال�سرطان؟!

من���ذ ع�شري���ن عا ًما ب���د�أ العلم���اء اهتما ًما
خا�ص���ا مب���ا ي�سمى عل���م النف����س الإيجابي
ًّ
 Positive Psychologyوقد كان الدكتور
� Martin Seligmanأح���د رواد هذا العلم.
ويرتكز البح���ث الرئي�سي على الأ�شياء التي
جتلب ال�سعادة للإن�سان.
فعندم���ا ابتع���د الإن�سان عن مب���ادئ الدين
احلني���ف واعتن���ق مذه���ب الإحل���اد ب���د�أت
التعا�س���ة وبد�أ االكتئاب ي�سيطر على الع�صر
احلدي���ث ،لأن الإ�سالم ه���و الطريق الوحيد
لل�سع���ادة ،وم���ا ع���داه ال ميك���ن �أن يحق���ق
للإن�س���ان �إال �سعادة ظاهرية م�ؤقتة �سرعان
ما تنتهي به �إىل االكتئاب.
�إن م���ن �أه���داف عل���م النف����س الإيجاب���ي
امل�ساعدة عل���ى ال�شفاء م���ن الأمرا�ض
بط���رق غ�ي�ر تقليدي���ة� ،أي من خالل
ال�شع���ور مبزيد من ال�سعادة والفرح
وبالت���ايل رف���ع النظ���ام املناع���ي
للج�س���م للتمك���ن م���ن مقاوم���ة
خمتل���ف الأمرا�ض وب�شكل خا�ص
ال�سرطان و�أمرا�ض القلب.
الإنف ـ ــاق يقـ ـ ـ ــود لل�سع ـ ـ ــادة
بين���ت درا�س���ات عدي���دة تعتم���د
عل���ى م�سح الدماغ مغنطي�س ًّيا �أن
التربع باملال يحدث نف�س الت�أثري
الذي حتدثه ال�سعادة الناجتة عن
ك�سب املال �أو ممار�سة اجلن�س �أو
تناول الطعام.
باحث���ون يف University of
 British Columbiaو Harvard
 Business Schoolوج���دوا �أن

�إنف���اق امل���ال عل���ى الآخرين يحف���ز ال�شعور
بال�سع���ادة ،وتق���ول الباحث���ة Elizabeth
 :Dunnبينت الدرا�س���ة العلمية �أن الإن�سان
الذي ي�صرف املال على الآخرين على �سبيل
التربع وتق���دمي العون لهم يكون �أكرث �سعادة
ممن ي�صرفون على �أنف�سهم!
ح�س���ب الدرا�س���ة املن�ش���ورة على موق���ع “علم
النف�س الي���وم” ف�إن الباحثني يقرتحون طريقة
جدي���دة لتخفي���ف الإجهادات م���ن خالل فرز
هرمون الإجهاد  cortisolوك�سب �صحة �أف�ضل
من خالل �إنفاق القليل من املال على الآخرين.
فه���ذا العمل ي�ؤدي لتح�سني نظام عمل اجل�سم
ويك�سب الإن�سان ثقة و�سعادة �أكرب.
من �أجل اكت�ساب ال�سعادة ب�شكل كبري ين�صح
باحثون من جامعة كولومبيا الربيطانية مثل
الربوف�س���ور  Helliwellب�إنف���اق امل���ال على
الآخري���ن �أو على الن�شاط���ات اخلريية اً
بدل
من �إنفاقه على امللذات ال�شخ�صية وبخا�صة
مر�ضى ال�سرطان!
�إن املر�ض���ى الذي���ن ينفق���ون �أمواله���م على
الآخرين على �سبيل امل�ساعدة وال�صدقة ف�إن
ذلك ي�ساعدهم على التماثل لل�شفاء ب�سرعة
�أك�ب�ر ،ورمبا تكون هذه الن�صيحة من �أغرب
الن�صائ���ح الت���ي يقدمه���ا باحث���ون علميون،
م���ع العلم �أن دينن���ا احلنيف �أمرنا بذلك من
خ�ل�ال ن�صيحة حبيبنا حمم���د [ ومداواة
مر�ضانا بال�صدقة!!
�ص���ورة باملجهر الإلك�ت�روين خلاليا مناعية
تهاج���م خلية �سرطانية وتقتلها ,هذا النظام
املناع���ي الق���وي يتمت���ع ب���ه ذوو التفك�ي�ر
الإيجابي من الب�ش���ر ،ففعل اخلريات ي�ؤدي
دائ ًم���ا لتن�شي���ط النظ���ام املناع���ي يف ج�سم

تق���ول الربوف�سور Suzanne Segerstrom
الباحث���ة يف جامع���ة � Kentuckyإن امل�شاع���ر
ال�سلبي���ة تنعك����س ب�شكل خطري عل���ى اجلهاز
املناع���ي� ،أم���ا التفكري الإيجابي مث���ل التفا�ؤل
واملحب���ة والرحم���ة والعط���ف والت�سامح وحب
اخل�ي�ر للآخري���ن و�إيث���ار الآخري���ن بل جمرد
االبت�سامة تعطي نف�س الأثر ..كل ذلك ي�ساهم
يف من���ح الإن�سان �صحة �أف�ضل وبخا�صة القلب
والدماغ.
�إن الدرا�س���ة اجلدي���دة ت�ؤكد �أن ممار�سة �أي
رد فع���ل �إيجابي مهما كان طفي ًفا ي�ؤدي �إىل
حت�سن �أداء النظام املناعي للج�سم ،حتى ولو
بكلمة طيبة �أو ت�صرف ب�سيط جتاه الآخرين
الإن�سان .و�سبحان اهلل� ،ألي�س اهلل هو الذي النظ���ام املناع���ي هو التف���ا�ؤل (ح�سب جملة ي�سبب ال�سعادة لهم.
�أمرنا بالإكث���ار وامل�سارعة يف فعل اخلريات .)Psychological Science - 2010
فق���ال�( :أولَئ َ
�أبح ـ ـ ــاث حـ ـ ـ ــول �أ�سـ ـ ــرار ال�سعـ ـ ـ ــادة
ِك يُ َ�سارِ ُع���و َن فيِ الخْ َ يرْ َ ِ
ات َو ُه ْم القلب هو �أكرث الأجزاء ت�ضر ًرا من االنفعاالت
لَ َها َ�سا ِب ُقونَ) «امل�ؤمنون .»61
ال�سلبي���ة مثل احلقد وعدم الت�سامح والبخل ت�ؤكد الدرا�سات النف�سية �أن الإن�سان ال�سعيد
والطم���ع والكراهي���ة ..ويق���ول العلم���اء �إن يتمتع ب�شخ�صية �أقوى ويحرتم ذاته وبالتايل
ال�سعـ ـ ــادة تقـ ــوي النظام املناعـ ــي للإن�سان!
ممار�س���ة الأفعال احل�سن���ة مثل تقدمي املال ي�ساع���ده ذلك عل���ى النجاح �أك�ث�ر يف عمله
يقول الدكت���ور  :David Hamiltonمبجرد
(ح�سب جامع���ة مي�شيغانِ ) .فاحرتام الذات
�أن تق���دم �شي ًئا للآخرين ف����إن دماغك يبد�أ للفق���راء �أو م�ساع���دة املحتاج�ي�ن �أو مغفرة
جدا للنجاح على امل�ستوى الأ�سري
�ض���روري ًّ
ب�إفراز الهرمونات� ,إنه هرمون � Dopamineأخطائه���م ..ف����إن القل���ب ه���و �أك�ث�ر ع�ضو
واالجتماعي.
الذي يجعلك ت�شعر بال�سعادة وهذا الهرمون ي�ستفي���د من ه���ذه الأفع���ال احل�سنة ،حيث
كذلك الإن�سان ال�سعيد يكون ملي ًئا بالتفا�ؤل،
يفرزه اجل�س���م وي�شعرك ب�أنك تقوم بال�شيء يتح�س���ن تدف���ق ال���دم وي�ستقر عم���ل القلب
وهذا � ً
أي�ضا يقوده للنجاح .وتقول الدرا�سات
ويتح�سن �أداء جميع �أجهزة اجل�سم.
ال�صحيح.
�إن املت�شائم ميي���ل للمر�ض �أكرث من املتفائل
وجدت الدرا�سة �أن فعل �شيء ح�سن للآخرين وق���د وج���د الباحث���ون يف ه���ذه التجرب���ة �أن ال���ذي يتمت���ع ب�صح���ة �أف�ض���ل .حي���ث وجد
(مثل تقدمي املال �أو ال�صدقة �أو امل�ساعدة )...اخلالي���ا املناعي���ة امل�سم���اة  cell-mediatedالباحث���ون �أن املتفائل يتماثل لل�شفاء ب�سرعة
يرف���ع النظام املناع���ي للج�سم ،ويبقي قلبك  immunity –CMIتزداد عندما ميار�س الإن�سان �أكرب ال �سيما مر�ضى ال�سرطان.
�صحيحا ويبطئ زحف ال�شيخوخة!
ً
التفا�ؤل ،مما يعني زيادة ن�شاط النظام املناعي �إن العف���و ع���ن الآخرين يرتك �أث��� ًرا �إيجاب ًّيا
للج�سم.
عل���ى الدماغ حيث ميح���و الذكريات ال�سيئة
الت�سام ـ ـ ــح واملغفـ ـ ـ ــرة
ويخم���د مراكز االنتقام ويريح خاليا الدماغ
ين�ص���ح اخلرباء ب�ض���رورة الت�سام���ح والعفو
وين�شط عملها!! وتقول الأبحاث� :إنك عندما
ع���ن الآخرين ومغف���رة �أخطائه���م لأن ذلك
تعفو عن �إن�سان ك�أمنا تقدم له مكاف�أة مالية!
ينعك����س ب�شكل �إيجابي على �صحة الإن�سان.
كذل���ك ف����إن العف���و ع���ن الآخري���ن يخف�ض
فاحلقد وحب االنتقام يقود لإجهادات على
�ضغط ال���دم ويخفف �إجهادات القلب ويقلل
القلب وارتفاع �ضغط الدم و�سهولة الإ�صابة
من �إفراز هرم���ون الإجهاد «»Cortisol 12
بالتهابات خمتلفة .ويف حاالت �أخرى ي�سبب
ويطي���ل العمر كما يق���ول الربف�سور Loren
التجاعيد وال�شيخوخ���ة املبكرة .وللتخفيف
 Toussaintحي���ث �أخ�ض���ع � 1500شخ�ص
من الآالم املزمنة ين�صح الباحثون مبمار�سة
لدرا�سة طلب منه���م �أن يغفروا لآخرين و�أن
الت�سام���ح و�أن ت���درب نف�سك على العفو عن
يعتقدوا ب�أن اهلل �سيغفر لهم! وكانت النتائج
الآخرين.
مذهل���ة حي���ث حت�سن���ت �صحته���م النف�سية
ت�ؤكد الدرا�سات العلمية �أن امل�شاعر الإيجابية
واجل�سدي���ة ب�شكل كب�ي�ر! حت���ى �إن العلماء
ً
تع���زز مناعة اجل�سم �ض���د الأمرا�ض وترفع
ب���د�أوا يخرتع���ون طرق���ا و�أ�سالي���ب لتعليم
م���ن مقاومته �ضد خمتلف �أ�ش���كال املر�ض.
النا����س فن العفو عن الآخرين ملا وجدوا من
فوائد عظيمة!!
ورمبا يكون �أه���م �إح�سا�س ي�ساعد على رفع

ال�صدقـــة ترفـــع
النظام املناعـي للج�سم
وتبقـي القلــب
�صحيحــ ًـا وتبط�أ زحــف
ال�شيخــوخــة
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من الإ�سالم

د .حممد احلمود النجدي
داعية �إ�سالمي

وقفات مع
الحج..
معان وعبر
()2-1

خرج امل�سلمون قريبا من مدر�سة
�ش�������هر رم�ض�������ان الرتبوية ،در�سوا
فيها كثريا من املبادئ العظيمة،
والأخ���ل���اق الكرمي�������ة ،والي�������وم
يدخل امل�س�������لمون مدر�سة �أخرى
من املدار�س الرتبوية الإ�سالمية
املبارك�������ة ،الت�������ي اختاره�������ا اهلل
له�������م ،و�أمت بها عليه�������م نعمته،
وهي مدر�س�������ة احل�������ج الإميانية
الرتبوية ،يتعرفون فيها �أي�ض�������ا
عل�������ى بع��������ض القي�������م الإميانية
والأ�صول الإ�سالمية ،والأخالق
الفا�ض�������لة ،ويرب�������ون �أنف�س�������هم
عليه�������ا ،ويتجل�������ى لن�������ا يف احلج
لبيت اهلل احلرام معان عظيمة،
ووقفات نافعة للم�س�������لم يف دينه
ودنياه ،ميك�������ن �أن نتعرف عليها
فيما يلي:
� اً
أول :الإخـ ـ ــال�ص

(احل���ج ،)26 :فانظ���ر كي���ف
ب���د�أ �أم���ر اهلل عز وج���ل خلليله
�إبراهيم \ ب�أن يرتك ال�شرك
باهلل ب���كل �ص���وره و�أ�شكاله� ،أي
�أمره ب�إخال�ص العمل هلل تعاىل،
و�أن يطه���ر بيته احل���رام من كل
�أن���واع ال�ش���رك� ،صغ�ي�را كان �أو
كب�ي�را ،هذا ما يـ���دل عليه قوله
}�أال ت�شرك بي �شيئا{.

ال ب���د �أن تبنى عل���ى الإخال�ص
حتى يقبله���ا اهلل تعاىل ،فما مل
ينب على الإخال�ص ال يقبله اهلل
م���ن عبده ،بل هو م���ردود عليه،
كم���ا ق���ال تع���اىل يف احلدي���ث
القد�سي�« :أنا �أغنى الأغنياء عن
ال�شرك ،م���ن عمل عمال �أ�شرك
في���ه معي غريي ،تركته و�شركه»
رواه م�سلم.

وكذل���ك �أول ما نط���ق به ر�سول
هَّ
الل [ يف ه���ذا الن�س���ك ه���و
الإخال����ص ،ففي حدي���ث جابر
ر�ض���ي اهلل عن���ه يف �صحي���ح
م�سلم« :ف�أه���ل بالتوحيد :لبيك
الله���م لبيك ،لبيك ال �شريك لك
لبي���ك» ،وه���و �أول م���ا يعلن عنه
احلاج يف حجه �أو عمرته.

ثانيًا :الطهـ ـ ــارة

وملا �صلى الركعتني خلف املقام،
قر�أ فيهما قل هو اهلل �أحد وقل
ي�أيه���ا الكاف���رون ،وهم���ا �سورتا
التوحي���د والإخال����ص ،ف�س���ورة
الإخال�ص فيها التوحيد العلمي،
و�سورة الكاف���رون فيها التوحيد
العملي.

فاحل���ج فري�ضة ت�ش���ع جوانبها
ب�إخـــــــال����ص العبــــ���ادة هلل رب
العاملني ،وحده ال �شريك ،وتنطق
�أركانه���ا ب�إف���راد اهلل ع���ز وجل
ب�أنواع القربات ،يقول اهلل تعاىل:
} َو�إذ بَ ّو�أنَا ِ إِلبْ َراهي َم َم َكا َن الْ َبيْ ِت
�أال تُ ْ�ش���رِ ْك بِي َ�شيْ ًئا َو َط ّه ْر بَيْت َِي وملا رق���ى [ عل���ى ال�صفا كرب
ل ّ
�ي�ن َوالْ َقائِمِ َ
ِلطائِفِ َ
ني َوال ُّر ّك ِع اهلل ثالث���ا ثم هلل فق���ال :ال �إله
ال�س ُجودِ { �إال اهلل وح���ده ال �شري���ك له ،له
ُ
املل���ك ول���ه احلم���د وه���و على
كل �شيء قدي���ر ،ال �إله �إال اهلل
وحده ،ن�صر عبده ،و�أعز جنده،
وهزم الأحزاب وحده.
فهذه مواطن يف احلج حقق فيها
التوحيد وذك���ر نف�سه وامل�سلمني
به ،لأن���ه �أعظم حقوق اهلل على
عب���اده ،فكل عب���ادة وطاعة من
�صالة �أو �صدقة �أو �صيام �أو ذبح
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وم���ن املع���اين العظيم���ة الت���ي
ن�ست�شعره���ا يف احل���ج والعمرة
التطهر ،حي���ث يقول اهلل تعاىل
يف هذاَ } :و َط ِ ّه ْر بَيْت َِي ل ّ
ني
ِلطائِفِ َ
ال�س ُجودِ {،
َوالْ َقائِمِ َ
���ع ّ
�ي�ن َوال ُّر ّك ِ
فم���ا املق�ص���ود بالطه���ارة هنا؟
هل ه���ي طهارة الب���دن والثياب
فق���ط؟ ال ..املطل���وب �أك�ث�ر من
ذلك ،يقول احلافظ ابن كثري يف
تف�سريه« :وطهر بيتي» قال قتادة
وجماه���د :من ال�ش���رك .ويقول
�شيخ الإ�سالم اب���ن تيمية رحمه
اهلل تع���اىل :الطهارة �أنواع ،منها
الطهارة م���ن الكف���ر والف�سوق،
كم���ا يراد بالنجا�س���ة �ضد ذلك،
كقوله تع���اىل }�إِ مَّ َ
ن���ا المْ ُ ْ�شرِ ُكو َن
����س{ (التوب���ة ،)28 :ومنه���ا
نجَ َ ٌ
الطهارة من احلدث ،و�ضد هذه
جنا�سة احلدث ،ومنها الطهارة
م���ن الأعي���ان اخلبيث���ة الت���ي
ه���ي جن�س���ة .جمم���وع الفتاوى
.68 ،67/21
وهكذا قال العلماء يف املراد من
قوله تع���اىل} :وثيابك فطهر{
(املدث���ر ،)4 :فالآي���ة تع���م كل ما
ذك���ره اب���ن تيمي���ة �ساب ًق���ا ،من

اإلسالم والغرب
د� .إبراهيم ح�ســن ح�سني

احلــج مدر�ســــة تربويـــة
يف التوحيــد والإخال�ص والطهارة
واال�ستجابة هلل تعالى
طه���ارة القلب فطهارة الثوب والب���دن فطيب املك�سب ،ف�إن خبث
امللب����س يك�س���ب القلب هيئة خبيثة ،كم���ا �أن خبث املطعم يك�سبه
ذلك ،ولذلك حرم اهلل مما حرم حلوم ال�سباع وكذا جلود ال�سباع،
ملا تك�سب القل���ب من الهيئة امل�شابهة لتلك احليوانات التي ت�ؤكل
حلومه���ا �أو تلب����س جلودها ،ف����إن املالب�سة الظاه���رة ت�سري �إىل
الباطن( .انظر �إغاثة اللهفان .)69/1
ثال ًثا :اال�ستجاب ـ ــة
وم���ن املع���اين اجلليلة املق�صودة يف احل���ج اال�ستجابة هلل تعاىل
بفع���ل الأوامر وت���رك النواه���ي والزواجر ،فقد �أم���ر اهلل تعاىل
�إبراهي���م \ بدعوة النا����س �إلـــــى احلج ،فقال ل���هَ } :و�أَ ِ ّذن فيِ
وك رِ َج اً
���ج يَ�أْتُ َ
���ال َو َعلَى ُك ِ ّل َ
ِ�ي�ن مِ ن ُك ِ ّل َف ٍ ّج
�ضامِ ٍر يَ�أْت َ
النَ ِ
ّا����س بِالحْ َ ِ ّ
ي���ق{ ،فا�ستج���اب �إبراهي���م \ لأم���ر اهلل تب���ارك وتعاىل،
َعمِ ٍ
فن���ادى بذلك الن���داء الرباين ،وا�ستجاب النا����س لدعوة �إبراهيم
\ ،وكل م���ن كت���ب اهلل ل���ه احلج ،فح���ج �أبن���ا�ؤه و�أحفاده من
النبيني واملر�سلني ،ثم من بعدهم من �أنبياء اهلل ،ثم �سائر النا�س،
وم���ا يزالون ي�ستجيب���ون حتى الآن� ،إال من حرمه اهلل تعاىل هذا
الف�ضل العظيم ،والكرم الوا�سع ،نعوذ باهلل من ذلك.
ويق���ول اهلل تبارك وتعاىل �آمرا عباده بهذا اخللق وهذه ال�صفة:
ا�ستَ ِجيبُوا ْ للِهّ ِ َولِل َّر ُ�سولِ ِ�إ َذا د ََعا ُكم لمِ َا يُ ْحيِي ُك ْم
}يَ�أَ ّيُ َها ا ّلَذِ ي َن �آ َمنُوا ْ ْ
واعلَم���وا ْ �أَ َّن َ
اهلل يَ ُح���و ُل بَ�ْي�ننْ َ المْ َ ْرءِ َو َقل ْ ِب���هِ َو َ�أ ّنَ ُه ِ�إلَيْ���هِ تحُ ْ َ�ش ُرونَ{
َ ْ ُ
(الأنف���ال ،)24 :قال البخاري« :ا�ستجيب���وا» �أجيبوا «ملا يحييكم»
مل���ا ي�صلحك���م ،وروى يف �صحيح���ه عن �أب���ي �سعيــــد ب���ن املعلى
ر�ض���ي اهلل عن���ه قال :كنت �أ�صل���ي فمر بي النب���ي [ فدعاين
فلم �آته حتى �صليت ،ثم �أتيته ،فقال :ما منعك �أن ت�أتي؟ �أمل يقل
اهلل }يا�أيه���ا الذي���ن �آمنوا ا�ستجيب���وا هلل وللر�سول �إذا دعاكم ملا
يحييك���م{؟! ث���م قال :لأعلمنك �أعظم �س���ورة يف القر�آن قبل �أن
�أخرج ...احلديــــث.

من���ذ عقدين طرح املفكر روجيه جارودي املتنقل بني اجتاهات
ع�ص���ر الأيديولوجيات م�شروعه "حوار احل�ضارات" داعيا �إىل
ت�أ�سي����س �أر�ضية للتفاه���م بني �شعوب الأر����ض ,وكان م�شروعه
يت�سم ب�سمة �أ�سا�سية هي نقد الهيمنة الغربية على عامل اليوم,
عر�ضا �أ َّ
ً
مل مب�سرية الب�شرية وب�شر بزواله.
واعترب الغرب
وقد روج الغرب لت�صورات ت�ؤكد حق الغرب بالو�صاية على بقية
ال�شعوب ،ثم جاءت نظرية نهاية التاريخ التي �أطلقها "فوكوياما"،
تلك النظرية التي انت�شرت �سري ًعا ثم تهاوت �سري ًعا.
ويف �صي���ف عام  1993ن�ش���ر الأمريكي "�صموئي���ل هنتنجتون"
اً
مق���ال يف �صحيف���ة  foreign affairsبعنوان "�صراع احل�ضارات"
اً
حم���اول قراءة م�ستقبل العامل من خ�ل�ال �صراع بني احل�ضارة
اً
جدل
الإ�سالمي���ة والغربي���ة والكونفو�شيو�سية ،وقد �أث���ار ذلك
كب�ي�را يف الع���امل ،وق���د جعل���وا من الإ�س�ل�ام ع���د ًّوا خو ًفا من
ً
اجتياح���ه العامل بقيمه ال�سمحة وعدالته التي �شهد لها العامل,
فقد �ضم الإ�سالم حتت لوائه جن�سيات وعرقيات كثرية عرفت
فيه ال�سماحة والعدل واحلب ،فانت�شر نوره يف كل مكان ،حاملاً
اخل�ي�ر للعامل �أجم���ع ,والإ�سالم دين �سماوي ال ميكن �أن نقارنه
بح�ض���ارة ب�شري���ة �صنعه���ا الإن�سان ،فال يح���ق �أن نتحدث عما
ي�سم���ى ب�ص���راع احل�ض���ارات ون�ض���ع احل�ض���ارة الإ�سالمية يف
ميزان مع احل�ضارة الغربية �أو غريها ,فقد كانت قوة الإ�سالم
يف توحي���ده العظيم ،لذلك فهو ي�شكل حالة �أرق مزمنة للغرب,
ب���ل �إن الذهني���ة الغربي���ة ترب���ط �سالمة جمتمعاته���ا و�شعوبها
ودوله���ا وقيمه���ا ببقاء الإ�سالم �أ�سريا حلال���ة التبعية وال�ضعف
واالنك�س���ار ,وهذه الفكرة يغذيها تاري���خ طويل من ال�صراعات
املتبادلة ميتد �أربعة ع�شر قرنا.
لذل���ك ف����إن ال�صع���ود الإ�سالم���ي يف العامل ي�ستن���د �إىل عاملية
الإ�س�ل�ام التي كان الق���ر�آن �أ�سا�سها ,فقد اخت���ار اهلل �سبحانه
وتعاىل من بني كل اللغات والأل�سنة اللغة العربية لتكون الوعاء
الأم�ي�ن ال���ذي يحمل احلقيق���ة الإلهي���ة الكوني���ة القر�آنية �إىل
الإن�سانية كلها.
فقد جاء القر�آن الك���رمي بحكم االندماج الع�ضوي بني حقيقته
الإلهية ,و�صفته العربية قر�آنا "غري ذي عوج" ,بل "قر�آنا عربيا
غ�ي�ر ذي عوج" بحيث جاءت �صفته العربية وك�أنها طبيعة ثانية
ل���ه بعد طبيعته الإلهية املطلقة ،و�أ�صب���ح و�صفه بالكمال "غري
ذي عوج" مقرتنا بو�صفه العربي� ..أر�أيت �أعظم من ذلك؟.
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حوار

فكرة هي الأوىل من نوعها..
ا�ستغرقت  12عامً ا

محمد ماهر
حاضري..
مبدع سوري
كتب القرآن
كامال بماكينة
الحياكة بخيوط
ذهبية على
القماش
حوار� :سمر �أبو �شكر
من قال �إن الكتابة حكر على القلم والري�شة؟
فللخيط � ً
أي�ضا قدرة على التدوين ..للقر�آن
الك�������رمي مكانة عظيمة يف قلوب امل�س�������لمني،
ورمبا تختلف الطرق والو�س�������ائل التي يعرب
بها البع��������ض عن مدى تقديره�������م وتعلقهم
به ..الر�سام واخلطاط ال�سوري حممد ماهر
حا�ض�������ري �أحب الر�س�������م منذ �صغره� ،ساعده
ذل�������ك على حفظ ح�������روف اخل�������ط العربي،
فابتكر طريق�������ة فريدة هي الأوىل يف العامل
ليعرب من خاللها ع�������ن مقدار حبه لكلمات
الذكر احلكيم� ..أال وهي نقل كلمات القر�آن
الكرمي من الكت�������اب �إىل القما�ش عن طريق
حياكت�������ه مباكينة احلياكة بخي�������وط ذهبية
با�س�������تخدام الإبرة على القما��������ش ،اً
بدل من
الأقالم والفر�شاة.

والعدي�������د م�������ن املخطوط�������ات الإ�س���ل���امية
الن�������ادرة ..جمل�������ة «الب�ش�������رى» كان له�������ا هذا
احلوار لت�س�������لط ال�ضوء على رحلة ال�سنوات
التي ق�ض�������اها حمم�������د حا�ض�������ري يف حياكة
امل�صحف ال�شريف وقدمه ب�أبهى �صورة.
• منذ متى بد�أت العمل يف فكرة الكتابة
باخليط يدو ًيّا؟

بد�أت من���ذ � 12سنة بفك���رة عمل امل�صحف
ال�شري���ف باخلي���ط ،وه���ذه هواي���ة ولي�ست
مهن���ة ،ولقد �أحببت �أن �أعم���ل �شي ًئا مميزًا،
فق���د كنت �أر�سم �ساب ًقا ،وقمت بحفظ �شكل
كانت البداية ب�آية �صغرية }وما توفيقي �إال الأح���رف من خالل الر�سم ،ث���م بد�أت �أكتب
ب�������اهلل{ وانتهت بعد � 12س�������نة بختم القر�آن الأح���رف باخليط ،وكانت بداية الفكرة بعد
ً
جملدا! ثم كتب تعلمي على الآلة ،فكتبت للمرة الأوىل عبارة
كاملاً يف ن�سخة �ضمت 12
و�ص�������ايا لقمان احلكيم والأربع���ي���ن النووية }وم���ا توفيق���ي �إال ب���اهلل{ 50 ،م���رة حتى
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حفظت احلرف ب�شكل �صحيح ،وهلل احلمد
ب���د�أت بعده���ا بكتابة املعوذت�ي�ن �إىل �أن كرب
العم���ل وكتبت �سورة الواقع���ة كاملة فالقت
كب�ي�را ،وخ�ل�ال حدي���ث م���ع �أحد
�إعجا ًب���ا
ً
الأ�صدق���اء قال ملا ال تق���وم بكتابة امل�صحف
كام�ًل�اً ف�أعجبتني الفكرة ولكن من �سمع بها
كان يته���م الفكرة باجلنون ،لأنه من ال�صعب
عملها وحتتاج �إىل �ص�ب�ر وتقنية وم�س�ؤولية
يف نق����س الوقت ،حتى �إن �أحد علماء الدين
يف حلب ،وهو ال�شي���خ �أحمد �أني�س ،قال يل
كلم���ة كانت حافزًا يل للقي���ام بهذا امل�شروع
الكب�ي�ر ،حيث قال يل� :إذا ر�أيت هذه الفكرة
منف���ذة ف�س�أ�سرتجع �أي���ام ال�صحاب���ة ،لي�س
هناك �أجمل من �أن تكون جز ًءا من ال�صحابة،
وبد�أت كتابة امل�صح���ف ،وكانت �أجمل رحلة
�أبد�أها وا�ستمرت  12عا ًما.

• مت�������ى كنت تبد�أ العم�������ل؟ وعلى م ـ ـ ـ ـ ــدى
ك ـ ـ ـ ــم �ساعة يوم ًيّا؟
كن���ت �أب���د�أ الكتاب���ة من���ذ ال�صب���اح وملدة 5
�ساع���ات تقري ًبا ،واحلال���ة الإميانية لها دور
كبري يف �إجن���ازي للعمل ،ف�أحيا ًنا كنت �أجنز
�صفحتني �إىل ثالث �صفحات يف اليوم.

• كيف كنت تكتب الكلمات؟

كن���ت �أكتبه���ا ب�ل�ا تنقي���ط وتراج���ع وتدقق
م���ن قب���ل العلم���اء ،ومن قب���ل زوجتي جنود
ال�سباعي ،فكانت �ساعدي الأمين يف عملي..
كان���ت ت�ؤمن يل �أجواء العمل ،بالإ�ضافة �إىل
م�ساعدته���ا يل يف تنظي���ف ال�صفح���ات من
اخليوط واملراجعة الأولية.
• ه�������ل هن�������اك علم�������اء قام�������وا بتدقي�������ق
ومراجعة امل�صحف؟

بالطبع ،فال�شيخ م�صطفى اجلليالتي ،جماز
وحاف���ظ للقر�آن الكرمي بالق���راءات الع�شر،
�شارك بالتدقي���ق ،وكذلك ال�شيخ �شيخ متام
ال�سوق من مدين���ة حم�ص ،وهو جماز � ً
أي�ضا
ودقق���ه ثالث مرات ،وملدة �سنتني متتاليتني،
حر ًفا حر ًفا وكلمة كلمة.

• حدثن ـ ـ ــا عن م�شاركات ـ ـ ــك باملع ـ ـ ـ ــار�ض
�شارك���ت يف ع���دة معار����ض باخل���ارج ،ففي
الكوي���ت �شاركت يف معر�ض بامل�سجد الكبري
بدع���وة من وزارة الأوق���اف من ق�سم الفنون
الإ�سالمي���ة ،حي���ث تعرفت عل���ى الأخ فريد
العل���ي ،وه���و ال�سبب يف توا�صل���ي مع وزارة
الأوقاف ،وقد تعرفت عليه يف �أحد املعار�ض
يف لبن���ان ،ور�أيت خمطوطات���ه املحمديات،
كذل���ك �أعجب بعمل���ي وفاج�أته ب����أن عملت
خمططاته املحمديات باخليط وو�ضعتها يف
جملد.

�أمتنى رعاية دولة عربية
لأعيد كتابة القر�آن الكرمي
بطريقة �أكرب و�أو�سع
وب�إ�شراف هيئة �إ�سالمية

ر�أينا لك بالإ�ضافة لكتابة امل�صحف باخليط
• هل كان ـ ـ ــت هناك �أخط ـ ــاء؟
و�صاي���ا لقم���ان احلكي���م و�أعم���ال �أخرى..
بع����ض ال�صفحات وجد به���ا �أخطاء �صغرية كاملد حدثنا عنها
وال�شدة ،وكانت تعاد كتابتها من جديد وتدقق.
و�صاي���ا لقم���ان احلكي���م لأوالده كتب���ت كل
• كيـ ــف وجدت الإقبال على هذا العمل؟ واح���دة عل���ى حدة وكت���ب حت���ت كل و�صية
احلم���د هلل ال���كل معج���ب ومنبه���ر به���ذه املرجع ،وهناك عمل �آخر وهو كتاب الأربعني
الطريق���ة التي خط بها كت���اب اهلل �سبحانه النووية.
وتعاىل باخليط ،وكان الإقبال على املعار�ض
التي �أ�شارك بها قو ًّيا ج ًّدا.

• ما طموحك بعد وهل ت�س�������عى لعر�ض�������ه
باخلارج؟
�أمتن���ى �أن يك���ون امل�صح���ف يف جمي���ع دول
الع���امل ،وكم���ا تعر����ض الآن ك�س���وة الكعب���ة
ال�شريف���ة يف املتح���ف الربيط���اين �أمتنى �أن
يك���ون للم�صحف وجود هناك� ،إنه كالم اهلل
�سبحانه وتعاىل ،و�أمتنى من وراء عملي هذا
�أن �أت���رك �أث ًرا بعد ممات���ي لأوالدي ووطني
�سوريا والعامل �أجمع ،و�أحمد اهلل تعاىل �أنني
�أول من عمل هذا العمل يف العامل كله.
وبع���د انتهائي م���ن عمل امل�صح���ف توقفت
ع���ن العم���ل لفرتة ف�شعرت ب�أنن���ي �ضائع يف
حيات���ي وينق�صني �ش���يء لأنني اعتدت على
عمل���ي ه���ذا يوم ًّي���ا ،لذلك ل���ن �أتوقف عند
هذا احل���د و�س�أبقى يف كتابة كل ما يتحدث
ع���ن دين الإ�س�ل�ام �إىل �أن ي�أخذ اهلل �أمانته،
فبعون اهلل هناك فك���رة عن كتابة الأ�سلوب
ال�صين���ي �أي الكتاب���ة العربي���ة بالأ�سل���وب
ال�صيني ،وهن���اك كتاب �سي�صدر � ً
أي�ضا ب�إذن
اهلل للإمام احل�سن الب�صري ،وكتاب �أو�صني
لل�شي���خ زهري احلموي ال���ذي فيه جمموعة
و�صايا �إ�سالمية ،وكت���اب من �أقوال احل�سن
الب�صري.
• كلمة �أخرية؟
�أمتن���ى ل���و وج���دت �أي رعاي���ة يف �أي دولة،
و�أمتن���ى �أن تكون عربية لأعيد كتابة القر�آن
الكرمي بطريقة �أكرب و�أو�سع ،وتكون ب�إ�شراف
هيئة �إ�سالمية.

• هل �أتتك عرو�ض من الدول للم�ش�������اركة
يف عر�ض العمل؟

نع���م وهلل احلم���د �أتتن���ي من لبن���ان وبع�ض
ال�شخ�صيات ،كذلك �أتتني دعوة من قطر لكن
ظ���روف احلرب منعتن���ي ،وللأ�سف خ�سرت
من���زيل يف حل���ب واملاكين���ات الت���ي جل�ست
وراءه���ا  12عا ًم���ا لإجناز ه���ذا العمل ،وهلل
احلمد ا�ستطع���ت حماية امل�صح���ف و�أخذه
قب���ل �أن ي�صبح حت���ت الأنقا�ض وجل�أت الآن
�إىل لبنان و�أعمل يف حياكة الآيات ال�صغرية
ح�سب الطلب ملحبي اللوحات القر�آنية.
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م�شاهري اهتدوا

البريطانية "سارة يوسف":
اإلسالم خاطب عقلي
وفؤادي فأجاب عن
كل أسئلتي

ُ
�������ى ثابتة وعزم �أكي�������د حت َوّلت ابنة ال�ساد�س�������ة
بخط ً
ع�شرة من فتاة كاثوليكية عادية ترك�ض خلف عار�ضات
الأزياء مثل بنات جيلها �إىل امر�أة نا�ضجة ،وواحدة من �أكرث
ال�شخ�صيات امل�سلمة ت�أثريًا يف املجتمع الربيطاين.

هي �شعلة من احلركة والن�شاط؛ يف ال�صباح قد تلتقي توين بلري وترجع
�إىل مكتبها يف �شرق لندن ،وتطمئن على حال العاملني يف املجلة التي
تر�أ�س�������ها – جمل�������ة �إميل  –emelلرتجع بعده�������ا �إىل البيت وتطمئن
ً
على حال �أبنائها الثالثة .فحياتها ُتع َُّد
مثاال للنجاح و�إمكانية الت�أثري
والفعل �إذا وُ جدت العزمية والإ�صرار على حتقيق الهدف.

ق�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �إ�سـالم ـ ـ ـ ـ ـ ــها
اعتنق���ت �س���ارة الإ�س�ل�ام يف ال�ساد�سة ع�شرة بع���د �أن ن�ش�أت يف عائلة
كاثوليكي���ة والت���ي مل تتقب���ل �إ�سالمه���ا ب�صدر رح���ب؛ لأن فكرتهم عن
الإ�سالم �أنه دين عنف وتخلّ ُف.
و�سبب �إ�سالمها يعود �إىل عدم �إميانها بقدا�سة البابا ،ومببد�أ �أن امل�سيح
�ص النا�س من خطاياهم.
�صل َ
ِب ليُ َخ ِلّ َ
ُ
تقول �سارة“ :الإ�سالم �أجاب عن كل �أ�سئلتي و�أف�ضل ما فيه هو الإميان
ب�إل���ه واحد” هك���ذا تتحدث ،وتُكمِ ���ل“ :اعتنقتُ الإ�س�ل�ام لأنه خاطب
عقلي وف�ؤادي ،وهو بالن�سبة �إ َّ
يل �أب�سط الطرق للو�صول �إىل اهلل”.
�أ َّم���ا الآن ف�سارة يو�سف يف ال�ساد�س���ة والثالثني من عمرها و�أم لثالثة
�أطف���ال ،وعل���ى الرغم م���ن م�شاغلها التي ال تنته���ي فهي تقوم
برئا�س���ة حتري���ر �أهم جملة تُعنَى بحي���اة وق�ضايا امل�سلمني
يف بريطانيا.

الإ�سالم ال يقت�صر على
العبادات فقط و�إمنا ي�شمل
جميـع نواحــي احليــاة

�شبــاب الدعـ ـ ــوة

كونوا ُأ ُذ َن خير
هنادي ال�شيخ جنيب
مديرة حترير جملة غدي ال�شبابية -لبنان
hanadiminbar@hotmail.com

“االحتف���ال باحلياة امل�سلمة” هذا ه���و ال�شعار الذي تتبنّاه
جمل���ة “�إميل” التي تر�أ�سها �س���ارة يو�سف ،والإ�سالم بر�أي
�س���ارة ال يقت�صر عل���ى ال�صالة وال�سيا�س���ة ،و�إمنا يت�ضمن
جميع نواحي احلياة.
وكم���ا �أ�سهمت احل�ضارة الإ�سالمي���ة يف الرتاث الإن�ساين؛
كذل���ك امل�سلم���ون يف بريطاني���ا يُ�سهمون يف بن���اء جمتمع
�سلمي بنَّاء.

متاعـ ـ ـ ـ ـ ــب و�صعوبـ ـ ـ ــات
“تعر�ض���تُ للب�صق والإهانة من قبل املخمورين يف ال�شوارع
لكوين م�سلمة” هذا ما قالته �سارة عن حالتها بعد �أحداث
احل���ادي ع�ش���ر من �سبتمرب ،و�أح���داث  7/7يف لندن التي
�أودت بحياة الع�شرات؛ �إذ زاد مناخ العداء للم�سلمني ب�شكل
ع���ام ،و�أ�صبحوا متَّهمني يف كل ت�صرفاتهم ،ويتم ت�صويرهم
بوا�سط���ة الإع�ل�ام كتهدي���د خف���ي يه���دد �أم���ن املجتم���ع
الربيطاين.

ق�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
بب�ساط���ة كان م���ن املمك���ن ل�س���ارة �أن تعي����ش كالآالف من
امل�سلم�ي�ن يف املجتم���ع الربيطاين وت�ست�سل���م ملوجة العداء
للم�سلمني ،ولكنها اختارت املجابهة وخو�ض معركة الإعالم
ال�شر�سة .وتت�ساءل“ :هناك هجمة من قبل الغرب العلماين
عل���ى الدين ب�ش���كل عام ،فهل نهجر ال�سفين���ة لنعي�ش على
جزيرة منعزلة هادئة؟ الر�سول [ مل يفقد الأمل ،وحارب
وداف���ع برغم كل الهجوم على الإ�س�ل�ام ،ونحن � ً
أي�ضا علينا
� اَّأل نفقد الأمل”.

اجتمع جمهور ال�ضفادع يو ًما لي�شهدوا حادثة ت�سلّقِ �أعلى قمةِ جبل
ّ
فا�صط���ف املت�سابقون وقد اعرتته���م م�شاعر الرهبة
يف حميطه���م،
ال�صعب ،وامله ّم يف الأمر ه���و طبيعة املناخ الذي
ي
د
التح���
م���ن هذا
ّ
ّ
م�شم�سا �أو
�سي�س���ود املكان ،لي�س الطق�س هو املق�صود� ،أي �أن يكون
ً
غائ ًما �أو ماط ًرا ،ال ،ال� ،س�أكمل الق�صة لنفهم العربة.
�أُطلق���ت �صفارة االنط�ل�اق ،فتدافعت ال�ضفادع بك ّل م���ا �أوتيت من
طاق���ات ،كلهم يتطلّعون �إىل القمة ويَ ْ�س َع��� ْو َن لها �سعيها ،وتعالت يف
ال�ساحةِ �صيحات جماهري ال�ضفادع ،فمِ ْن قائل :هذا �أم ٌر �شاق يفوق
ق���درات املت�سابقني ،ومن ُم ٍ
ناد :لن ي�ستطيع �أح ٌد �أن يبل َغ تلك القمة
ٍ
هاتف :ج ّرب كثريون ومل يفلح���وا! ،ومن مت�سائل:
ال�شاهق���ة ،وم���ن
متعجب :م�ساكني
ملاذا ز ّج املت�سابقو َن �أنف�سهم يف هذا امل�أزق؟! ومن
ّ
ه�ؤالء ال�ضعفاء ،ال يعلمون ماذا ينتظرهم من عقبات!.
و�ضج���ت ال�ساحة بعبارات التخذي���ل والإحباط ،وكانت تخرتق �آذان
ّ
القافزي���ن في�سقط���ون الواح َد تل���و الآخر� ،إال واح���دًا ،حافظ على
رباط���ةِ ج�أ�شه وعل ّو همت���ه ،فكانت �أقدامه ت�سابق نظره الذي مل يَ َر
َ
اله���دف �أمامه ،وما هي �إال حلظات حتى د ّوت �صيحات االبتهاج
�إال
ّ
والفرح ،فقد حقق هذا املت�سابق ما عجز �أمثاله عن حتقيقه ،وحاز
و�سام االنت�صار وح�صل على ميدالية النجاح.
هرعت اجلماهري الغفرية لتهنّئه بفوزه ال�ساحق ،ولتبارك له وقوفه
على قمة اجلبل ..لكنّه ال ير ّ ُد عليهم ،ال ي�شكرهم ،ال يجاملهم ،لعلّه
ال ي�سمعه���م� ،أجل ،هو ال ي�سمعهم الآن وه���م يغدقون عليه عبارات
املدح والثناء ،ومل ي�سمعهم يف بداية ال�سباق عندما كانوا ميطرونه–
في�صعبون عليهم
بوابل من اجلمل الت�شا�ؤمية
و�أ�صحابه املت�سابقني– ٍ
ِّ
ِ
و�ص���ف العقب���ات ،يخ ّذل���ون �أويل الأهداف
الطري���ق ،ويبالغ���ون يف
والر�ؤى الكبرية ،ويُيئ�سونهم من الن�صر!.

بال�سباق �ضف���د ٌع �أ�ص ّم ،يا للعجب!! �ألأ ّن���ه مل يُلْقِ اً
بال لك ّل
لق���د فاز ِ ّ
َ
وم�ض���ى يف طريقه حت���ى و�صل� ،أيها
م���ا قيل ،لقد �ص ّم���م وا�ستع ّد
َ
ال�شب���اب� ،أيته���ا ّ
ال�شابات� ،أ�س�أل اهلل تع���اىل �أن يحفظ لكم �سمعكم
نق�ص �أو عاهة ،ورجائي �أن
و�أب�صاركم و�أفئدتكم ،و�أن ي�سلّمكم من ك ّل ٍ
ُ
ترعوا �سمعكم عن ال�سلبية وال�سوداوية والت�شا�ؤم ،بل ليتكم �أذن خري
و�إيجابي���ة وتفا�ؤل ،واحفظوا �أب�صاركم من �أن تنظر �إىل دنايا الأمور
و�سفا�س���ف الأ�شياء ،وام�ل��أوا �أفئتدكم �إميا ًنا ويقي ًن���ا وهم ًة ورغب ًة،
ت�صلوا �إىل �أهدافك���م وترتقوا ب�أنف�سكم ومبجتمعاتكم وب�أ ّمتكم– �إن
�شاء اهلل.

( )127ــ �سبتمرب  2013ــ �شوال

1434

51

ن�سائم اخلري

ُفتحت �أفريقي���ا مرتني� ،إحداها
يف �صدر الإ�س�ل�ام بقيادة عقبة
ب���ن ناف���ع حي���ث ن�ش���ر الإ�سالم
فيها ،والثانية يف زماننا على يد
الداعي���ة الكويت���ي عبدالرحمن
ال�سميط (�أب���و �صهيب) -رحمه
اهلل -حي���ث ج���دد الفت���ح
الإ�سالمي لها.
لق���د تويف ف���احت �أفريقيا وداعي
الإ�س�ل�ام فيه���ا ونا�ش���ر اخل�ي�ر
لأهله���ا وحبي���ب �شعوبها قاطبة
ال�شي���خ الدكت���ور الزاه���د العم
املرحوم -ب�إذن اهلل -عبدالرحمن
ال�سميط وال نقول �إال ما ير�ضي
اهلل ع���ز وج���ل� ،إن العني لتدمع
و�إن القل���ب ليح���زن و�إن���ا عل���ى
فراقك يا �أبا �صهيب ملحزونون،
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
نعم ت���ويف رحمه اهلل وهذه �سنة
اهلل يف خلقه ولكن بقيت �أعماله
الكب�ي�رة و�آثار جه���وده العمالقة
ونتائج دعوت���ه العظيمة �شاهده
ل���ه يف الدني���ا ،ون�س����أل اهلل �أن
تك���ون �شاه���دة ل���ه يف الآخ���رة
وت�شفع له عند اهلل �سبحانه.

[ «لئ���ن يه���دي اهلل بك رجلاً
واحدًا خري لك حمر النعم» ويف
رواية «خري لك مما طلعت عليه
ال�شم�س �أو غربت».
لقد بنى �آالف املراكز الإ�سالمية
يف ه���ذه الق���ارة املرتامي���ة
الأط���راف ،وه���ي ال �ش���ك تقوم
بن�ش���ر العل���م وحتفي���ظ القر�آن
الك���رمي ،وه���ي �صدق���ة جارية.
ق���ال [ «خريك���م م���ن تعل���م
الق���ر�آن وعلم���ه» وكذل���ك «�إن
اهلل ومالئكت���ه و�أهل ال�سماوات
والأر�ض حتى النملة يف جحرها
وحت���ى احل���وت لي�صل���ون عل���ى
معل���م النا����س اخل�ي�ر» .كما قام
بحفر �آالف الآبار ،وقد قال [
«�أف�ض���ل ال�صدق���ة �سق���ي املاء»
وبن���ى امل�ساج���د ،وق���د قال [
«م���ن بنى هلل م�سج���دا بنى اهلل
ل���ه بيتا يف اجلن���ة» ،وكفل �آالف
الأيتام وقد قال [�« :أنا وكافل
اليتي���م يف اجلنة كهاتني» و�أ�شار
ب�أ�صبعي���ه ال�سباب���ة والو�سط���ى
وفرق بينهما.
و�سع���ى على الأرمل���ة وامل�سكني،
وق���د ق���ال [ «ال�ساع���ي على
الأرملة وامل�سك�ي�ن كاملجاهد يف
�سبيل اهلل».

خم�سة وع�ش���رون عاما ق�ضاها
يف �سبي���ل اهلل� ..أ�س����أل اهلل �أن
يك���ون مم���ن ا�ستعمل���ه اهلل يف
طاعته ،ف�إنني واهلل �أغبطه على
لن �أطيل عليكم فكلكم يعرف ما
ذل���ك ،ومل ال �أغبطه وقد ق�ضى
قام ب���ه من �أعمال �أخرى خريية
عمره يف الدعوة �إىل اهلل تعاىل
كبرية وتعرف���ون ما وعد اهلل به
وه���ي �أ�سم���ى و�أف�ض���ل و�أ�شرف
فاعلها من اخلري الكثري.
عمل ،فدخل غ�ي�ر امل�سلمني يف
الإ�س�ل�ام عل���ى يدي���ه ،وب�سبب���ه و�صحي���ح �أن���ه كان يق���وم به���ذه
�أ�سلم �أكرث من �أحد ع�شر مليون الأعمال ب�أم���وال املتربعني لكنه
�شخ�ص ،وقد ق���ال نبينا الكرمي ب�إذن اهلل م�شاركهم بكل ما دفعوا

م�صدا ًق���ا لقوله [ «الدال على
اخلري كفاعله».
وف���وق ذلك فق���د كان ينفق من
ماله اخلا�ص ،وخري دليل عندما
مت تكرميه من قبل جائزة امللك
في�ص���ل العاملية خلدمة الإ�سالم
فق���د ت�ب�رع مبكاف�أته���ا 750 -
�أل���ف ريال �سعودي  -لتكون نواة
للوقف التعليمي لأبناء �أفريقيا ،جـ ــودة الفار�س
وم���ن عائد ه���ذا الوق���ف تلقت مدير امل�شاريع يف جلنة التعريف بالإ�سالم
�أع���داد كبرية من �أبن���اء �أفريقيا
تعليمها يف اجلامعات املختلفة.
وربى �أبناءه على العطاء والبذل
ب���ل والدع���وة مع���ه يف �أفريقي���ا
فزوجت���ه كانت ت�شارك���ه ال�سفر
�إىل هناك وولده الدكتور �صهيب
وفقه اهلل.

“فاتح
أفريقيا”
في ذمة اهلل

رحمك اهلل يا �أبا �صهيب وجعل
مث���واك اجلن���ة وجمعك اهلل مع
النبي�ي�ن وال�صديق�ي�ن وال�شهداء
وال�صاحل�ي�ن وح�س���ن �أولئ���ك
رفيقا.
�أ�شك���ر �صاح���ب ال�سم���و �أم�ي�ر
الب�ل�اد املف���دى حفظه اهلل على
�أم���ره ال�سامي بت�سمي���ة م�سجد
الدول���ة الكبري با�س���م “م�سجد
عبدالرحم���ن ال�سميط” تقديرا
ووفاء له���ذا الداعية الكبري وملا
ق���ام ب���ه م���ن جه���ود يف خدمة
الإ�سالم وامل�سلمني وخدمة بلده
الكوي���ت التي ن�شر ا�سمها وا�سم
�أهله���ا املتربعني على م�شاريعها
الكثرية يف �أفريقيا.

ت�سمية امل�سجد الكبري
با�سـم ال�سميــط وف ًاء
وتقديــرا جلهـــوده
ً
يف الدعــــوة
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ح�صاد الكتب

مقدمات للنهوض
بالعمل الدعوي
امل�ؤلف:

�أ .د .عبد الكرمي بكار

عدد ال�صفحات:

� 344صفحة من القطع الو�سط

عـ ــر�ض:

التحرير

ق�ضي���ة الدعوة �إىل اهلل تع���اىل لي�ست �ش�أنا
خا�ص���ا لفئة حمدودة م���ن النا�س ولكنها من
الق�ضاي���ا املركزية له���ذه الأم���ة ،فنحن �أمة
ر�سالته���ا الأ�سا�سي���ة يف ه���ذه احلياة هداية
اخلل���ق ون�شر �أعالم احل���ق والعدل واخلري،
وتعبيد النا�س لقيوم ال�سموات والأر�ض.
�إن ك���ون م�سلم ي�ستطيع �أن يكون (داعية) يف
ظرف ما وعلى م�ستوى من امل�ستويات يوجب
تنوي���ع �ألوان اخلطاب مبا ينم���ي الإح�سا�س
ل���دى جميع امل�سلمني ب�أهمي���ة الدعوة ،ومبا
ي�ساعدهم عل���ى القيام بها بح�سب �أحوالهم
و�إمكاناتهم.
ولكي جنعل من الدعوة �إىل الإ�سالم “ثقافة”
لدى كل م�سلم ،يتطلب ذلك تيارا متوا�صال من
احلمالت التعليمية والتثقيفية والإعالمية من
�أجل تو�سيع قاعدة املفاهيم واملبادئ والآداب
الدعوي���ة امل�شرتك���ة بغي���ة �أداء الأمانة وتبليغ
الر�سالة على �أو�سع مدى ممكن.
يتن���اول الكات���ب مو�ضوع الكت���اب يف ثماين
مقدم���ات يفرد لكل منه���ا ف�صال متميزا يف
الط���رح والتن���اول ب�أ�سل���وب مب�س���ط و�سهل
حتليال وتف�صيال.
املقدم���ة الأوىل بعنوان “يف فك���ر الداعية”
حيث يبني طبيع���ة الفكر و�أهميته ،وقوانينه
متن���اوال  25قانونا من تل���ك القوانني ومنها
املح���ن الك�ب�رى تف���رق وال جتم���ع ،ون�سيان
درو����س املا�ضي ب�سرعة غريبة ،وال يوجد يف
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ويب�ي�ن يف املقدم���ة اخلام�س���ة “عالق���ات
الداعي���ة” حي���ث يتن���اول عالق���ات الدعاة
بع�ضه���م م���ع البع�ض ،وعالق���ات الدعاة مع
احلكام.

هذه الدني���ا ن�صر نهائ���ي ،والهوية اكت�شاف
دائ���م ..وغ�ي�ر ذل���ك م���ن القوان�ي�ن .كم���ا
يتن���اول بع�ض �إ�صاب���ات الفكر لدينا من منو
يف التفك�ي�ر الف���ردي على ح�س���اب التفكري
اجلماع���ي ،وكون الفكر ال يكون �إال يف حالة وميي���ز يف املقدم���ة ال�ساد�سة ب�ي�ن “الدعوة
وجود �أزمة.
الفردية واجلماعية” ويبني �أهمية اجلماعات
وي�ستعر����ض يف املقدم���ة الثاني���ة “ثقاف���ة االدعوية من حيث �إعادتها التوزن للمجتمع،
الداعي���ة” حي���ث يب�ي�ن �أهمي���ة الثقاف���ة يف وو�ضوح الهدف امل�ش�ت�رك ،وكون التجمعات
تكوي���ن الداعي���ة ،واملفاهي���م الأ�سا�سي���ة يف اخلا�ص���ة تعر�ض وح���دة اجلماع���ة للخطر
بنية الثقافة ،واملحاور الأ�سا�سية يف الثقافة وغري ذلك.
الع�صرية من ن�سبية وتطور وتعددية.
وي�ش���رح يف املقدم���ة ال�سابع���ة “قواع���د يف
ويتن���اول يف املقدمة الثالثة “�سمات الداعية
املنه���ج الدعوي” حيث ي�ش�ي�ر �إىل �أن املنهج
و�سلوك���ه” وه���ي :الإخال����ص والتج���رد من
ي�ساعدن���ا على اخت�ص���ار املراحل واكت�شاف
املناف���ع وال�شفافي���ة الروحي���ة والتوا�ض���ع
املنهج �أ�سه���ل من اكت�شاف �ص���واب احلركة
واحلكم���ة واحلر����ص عل���ى املدعوي���ن،
به ،والتنوع ،وبع�ض امل�شكالت ،والتوازن بني
وال�شجاع���ة الأدبي���ة ،والأخ���ذ بالعزمي���ة،
الواق���ع واملث���ال والنظرية والتطبي���ق ،وبناء
و�إن�صاف الآخرين وامله���ارة يف �إيجاد �أجواء
الوئ���ام ،والقدرة على املوازنة بني االختالط الإيجابية.
والعزلة والبعد عن ال�شخ�صانية يف الدعوة،
والأن���اة يف التخطيط واحلما�سة يف التنفيذ
وامل�صابرة.
�أما املقدمة الرابعة فبعنوان “البالغ املبني”
يبني فيها �أهمية البالغ ،و�أ�سلوب الداعية يف
تو�صيله حيث يبني �سمات االت�صال اللفظي،
والت�ل�ا�ؤم م���ع و�ضعي���ة املدع���و ،وخماطب���ة
الفرد وخماطبة املجموعات وو�سائل البالغ
املبني.

ويختت���م مبقدمة عن “مفاهي���م على طريق
الإ�صالح” حيث يع���رف الإ�صالح واملفاهيم
ال�ضروري���ة ل���ه مث���ل �أن ال�س�ل�ام والنظ���ام
�شرط���ان �أ�سا�سيان لو�ض���ع الأمة يف الو�ضع
املنتج ،وع���دم الت�سرت على الأخطاء ،والأمر
باملع���روف والنهي عن املنكر وتهمي�ش ثقافة
االنحراف ،والنق���د البناء ك�أحد �أهم و�سائل
الإ�ص�ل�اح ،و�إثراء البع���د الروحي ،وفري�ضة
التمييز بني احل�ضارة واملدنية.

فن احلوار الدعوي

احتل احل���وار مكان���ة فريدة يف
الإ�سالم ،فق���د ورد ذكر احلوار
يف الق���ر�آن الك���رمي يف �أكرث من
مو�ض���ع ،قال تع���اىل }َ ...ف َقا َل
اح ِب���هِ َو ُه َو يُ َح���اوِ ُرهُ �أَنَا �أَكْثرَ ُ
ِ�ص ِ
ل َ
َ
اً
َ
َ
َ
مِ ن���ك َم���ال َو�أ َع��� ّ ُز نف��� ًرا{ ،كما
�أن هناك عدي���دًا من احلوارات
املت�ضمن���ة للآي���ات القر�آني���ة،
فهن���اك احلوار بني مو�سى \
وفرعون ،واحلوار الذي كان بني
خلي���ل اهلل �إبراهي���م \ وبني
اهلل ع���ز وجل حني طلب منه �أن
يريه كيف يحيي املوتى.

املفاهي���م يف �أذه���ان امل�ستمعني لأرى �أن جتمع القر�آن.
بالق�صة �أو ب�ضرب الأمثال.
• قال �أبوبك���ر :قلت لعمر :كيف

احلوار اال�ستداليل اال�ستقرائي:
�أفعل �شي ًئ���ا مل يفعله ر�سول اهلل
وه���و �أ�سل���وب اعتمدت���ه ال�سنة [؟
النبوي���ة ال�شريف���ة للت���درج م���ع • فق���ال عم���ر :ه���و واهلل خري.
املح���اور حت���ى ي�ص���ل ب���ه �إىل فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى
احلقيقة الكلي���ة التي ترفع عنه �شرح اهلل لذل���ك �صدري ور�أيت د .عــالء حممــد �سعي ــد
رئي�س االحتاد الإ�سالمي للأئمة واملر�شدين
الغمو�ض وااللتبا�س.
الذي ر�أى عمر.
احلوار الت�شخي�صي اال�ستنتاجي:

وهو �أ�سلوب يعر�ض فيه الر�سول
[ امل�شكل���ة لإث���ارة االنتب���اه
وحتفيز التفكري ويرتك للمحاور
ويف ع���دد �ساب���ق تناولنا املحور فر�صة ال�ستنتاج احلل بنف�سه.
الأول ،وهو الدعوة �إىل الإ�سالم
ح�������وار بع��������ض ال�ص�������حابة حول
م���ع بداي���ة الق���رن احل���ادي
جمع القر�آن:
والع�شري���ن ،حي���ث بين���ا حاجة
الدع���وة الإ�سالمي���ة للتطوي���ر ،ع���ن الزه���ري ق���ال �أخ�ب�رين
و�أهمي���ة مواكب���ة امل�ستج���دات اب���ن ال�سب���اق �أن زيد ب���ن ثابت
احلديثة وغاية احلوار و�أهميته ،الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه ،وكان
ومكانت���ه يف الق���ر�آن الك���رمي ممن يكتب الوح���ي ،قال� :أر�سل
وال�سنة النبوية ،و�سوف نتحدث �إيل �أبوبكر مقت���ل �أهل اليمامة،
يف ه���ذا العدد ع���ن �أ�ساليبه يف وعن���ده عمر فق���ال �أبوبك���ر �إن
عم���ر �أتاين فق���ال �إن القتل قد
ال�سنة النبوية.
ا�ستح���ر ي���وم اليمام���ة بالنا�س،
احلوار الو�صفي الت�صويري:
و�إين �أخ�ش���ى �أن ي�ستح���ر القتل
اعتمدته ال�سنة النبوية باعتبارها بالقراء يف املواطن فيذهب كثري
وح ًّي���ا كالق���ر�آن الك���رمي لتثبت من الق���ر�آن �إال �أن جتمعوه و�إين

• قال زيد بن ثابت ،وعمر عنده
جال����س ال يتكلم ،فق���ال �أبوبكر:
�إنك رجل �شاب عاقل وال نتهمك،
كن���ت تكتب الوح���ي لر�سول اهلل
[ فتتب���ع الق���ر�آن فاجمع���ه،
فواهلل ل���و كلفني نق���ل جبل من
اجلب���ال ما كان �أثق���ل علي مما
�أمرين به من جمع القر�آن.

ب�إ�سبانيا

أساليب
الحوار في
السنة
النبوية
()7

• قل���ت :كي���ف تفع�ل�ان �شي ًئا مل
يفعله ر�سول اهلل [؟
• فقال �أبوبكر :هو واهلل خري.
فلم �أزل �أراجعه حتى �شرح اهلل
�صدري للذي �شرح اهلل له �صدر
�أبي بكر وعم���ر ،فقمت فتتبعت
الق���ر�آن �أجمع���ه م���ن الرق���اع
والأكت���اف والع�س���ب و�ص���دور
الرج���ال� .صحيح البخاري ج4 :
�ص.)4402) 1720 :

اعتمدت ال�سنة النبوية
احلوار لتثبيت املفاهيم
يف �أذهان امل�سلمني

الدعوة االلكرتونية
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استبعاد()Block
كيفية عمل
في الفيس بوك؟
لألشخاص
���اء غري املرغوب

وم ب�إ�ضافة بع�ض اال�صدق
يف بع����ض الأحيان تق���
على �صفحتك على الفي�س
يد �أن ت�ستم���ر ب�إ�ضافتهم
فيه���م ،وال تر
ك والأ�شياء اخلا�صة بك،
تريد �أن يت�صفحوا بيانات
�ضا ال
بوك ،و�أي ً
ريقة ميكنك �أن تقوم بعمل
والفيديوهات ،فبهذه الط
مثل ال�ص���ور
لإعداد اخلا�صة يف الفي�س
ذه ال�صداقات ،من �أدوات ا
ا�ستبع���اد له
ك ..اتبع اخلطوات التالية:
بو
لى الفي�س بوك ،ادخل على
تدخل ح�سابك بنج���اح ع
 - 1بع���د �أن
. Account Settings
 Settinومنها ادخل على
نافذة g
منه���ا  Privacyوادخل
ه���ور ال�صفحة التالية اخرت
 - 2عن���د ظ
خل�صو�صياتmanage.
على �إدارة هذه ا
مل ا�ستبعاد ال�سم ال�شخ�ص او
���ة التالية ميكنك ان تختار ع
 - 3بال�صفح
مل Blockلهذا ال�شخ�ص.
طريق الإميل اخلا�ص به لع
عن
� Peستظهر لديك جمموعة
ضع ا�سم ال�شخ�ص يف rson
 - 4عند و�
ال�سم فقم باختيار اال�سم
مل�شابهة التي لديك لهذا ا
من اال�سم���اء ا
قائمة اال�صدقاء لديك .
املراد ا�ستبعاده من
���ة اال�صدقاء لديك ميكنك
عادة هذا ال�شخ�ص لقائم
ملحوظ���ة :لإ
خ�صي كم���ا يف اخلطوات
���ى خ�صائ�ص ح�ساب���ك ال�ش
الدخ���ول عل
قم باختيار . Remove
ال�سابقه و
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دأ في إيقاف
تويتر يب
ابات الوهمية
الحس

الإجتماعي تويرت
رة موقع التوا�ص���ل
تدخل���ت �إدا
لوهمي�ي�ن الذين ال
�إيق���اف املتابعني ا
وب���د�أت يف
ث ا�ستحدثت بع�ض
مع ح�ساباته���م ،حي
يتفاعل���ون
عرف عل���ى هوية كل
الت���ي ت�سه���م يف الت
الآلي���ات
�صية تتمثل يف ربط
ديد ،وا�ستحداث خا
ح�ساب ج
قم الهاتف اخلا�ص.
احل�ساب بر
ف بع�ض احل�سابات
دارة املوقع يف �إيق���ا
وب���د�أت �إ
لآالف من املتابعني
ث �ألغت ع�شرات ا
اخلاملة ،حي
وقع ،وهو ما اعتربه
ت الوهمية على امل
من احل�سابا
بة قوية �ضد بع�ض
�ب�راء الإنرتنت �ضر
عدد من خ
رت» ،الذين ميتهنون
فون بـ«م�شاهري توي
ممن يو�ص
الوهمية ملتابعتهم.
جلب احل�سابات

تطبيق

ُتحدث
جوجل"
"
دردشة
ال
Googl
e Han
gouts
يث جديد
ص���دار حتد

جوجل ب�إ�
الدرد�ش���ة
���ت �شركة
ن تطبي���ق
قام
م  1.1م���
 ،ليجلب
م���ل الرق���
Google
يح
Hangou
ت ،ح�سبما
�ص بهاts
والتح�سينا
اخلا
���ا
التحديث
عه عدي ًدا من املزاي ز ما يجلبه
م
ومن �أب���ر
لتعبريي���ة
ت ال�شركة،
الرم���وز ا
قال���
ي���دة م���ن
املجموعة
وع���ة جد
ضافتها �إىل
م
جم
مت���ت �إ�
الرموز يف
ع���ة ،حيث
م���ن هذه
املتنو
رة �أ�سا�سا
�ي�رة املتواف
الكب
ها ح�سنت
.
ق
ي
التطب
جوجل �إن
ذلك قالت
ل ملمو�س،
ىل
لإ�ضاف���ة �إ
ي���ق ب�ش���ك
با
�أداء التطب
ح�سين���ات
و
ة
���ن �سرع���
س���ات والت
م
����ض اللم�
ورة معاينة
ضاف���ت بع
 ،مثل �ص���
و�أ�
ى الواجهة
ب ،كما مت
يط���ة عل���
ات يوتي���و
س
�
الب
وه���
�صغرية يف
ك�ب�ر لرواب���ط فيدي وامل�شاكل ال
�أ
ض الأخطاء
ص�ل�اح بع�
التطبيق.
�
�إ
ل�سابق من
الإ�صدار ا

نظف
حاسبك الشخصي دون
برنام
ج لمقاومة الفيروسات

م���ن خالل هذه اخلطوات ميكن
���ك �أن تنظف حا�سبك ال�شخ�صي
دون ا�ستخدام برامج مقاومة
الفريو�سات ،حيث ميكنك ا�ستخدام
خا�صي���ة البح���ث ع���ن الفري
و�سات واملوج���ود بالفعل م���ع ن�سخة
الويندوز على جهازك.
وهذه الوظيفة متاحة علي ن�س
خة الويندوز بجهازك جمانا ،ومن
املمكن تنزيل
التحديث من موقع مايكرو�سوفت.
ولت�شغي���ل هذه اخلدمة اتبع ا
خلط���وات التالية من قائمة البداية
على �سطح املكتب:

 - 1ادخل على �أمر الـ
 - 2ف���ى الناف���ذة الت���ى �أمامك
اكتب � CMDستظه���ر لك �شا�شة
الويندوز ال�سوداء.
RUN

 - 3يف هذه ال�شا�شة اكتب الأمر
 - 4م���ن النافذة التى امام���ك ا
خرت مفتاح التاىل �أو  Nextوقم باختيار
االول وهو امل�سح ال�سريع� ،أو االخ
تيار الثانى وهو امل�سح الكامل وال�شامل
حلا�سبك� ،أو االختيار الثالث اذا
كنت تريد حتديد مكان �أو ملف �أو جزء
خا�ص باحلا�سب لإجراء امل�سح عليه.
 - 5اخ�ت�ر �أمر  Nextواترك
حا�سبك فى يد �أمينة وبدون برامج
خارجية.
mrt

إلنترنت

ن اتصال با
و�سفاري ،وبني
ئطها بدو
ويد ،وبني كروم
صفح خرا
 iOSوالأندر
ت �أي�ضا قريبا،
الت�شغيل ب�ي�ن
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ة
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جاالت ،يف �أنظ
ي �سوف ت�ستخ
جوج
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ا
جوجل يف �شتى
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ل
الإنرتنت وrk
�ي�ر ي���دور بني �أب
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ا
ن
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مي
نت�صر جوج���ل
ي
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ل ،وهي الت�صف
لت
ا
G
oogle Doc
خرائط �أبل ،وت
ه �شبكة جيدة،
ة بينها وبني �أب
s
ائ���ط جوجل و
�إلي���ه تتوفر في
زة تزيد امل�ساف
ر
خ
�ي�ن
ب
مي
ب
ه
�ي�را
ت
ذ
لي�س كل مكان ن
حتتاج جميعا
خرائطها وقدم
و�أخ
على �أنظمة �أبل
ور احليوية ،ف
�سخة  2.0من
يعد م���ن الأم
و�سوفت ونوكيا
لن
ا
ل
جوج
صال بالإنرتنت
جوجل ومايكر
�صفحها الحقا.
���ط ب���دون ات�
وخرائط �أبل و
ن اخلريطة لت
ائ
ستخ���دام اخلر
طاقة اجلهاز،
�إمكانية تخزي
ا�
دام البيانات و
 Googleوفر
وفر من ا�ستخ
خري لـ Maps
ي
و�أي�ضا
ن التحديث الأ
رتنت لتعمل ،لك
�إىل �إن
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حلظات الهداية

�أفريقي���ا يتيمة بال �أب ..ه���ذا حال �أكرب
ق���ارات الع���امل و�أكرثه���ا �سكان���ا ،نع���م
�أ�صبح���ت يتيم���ة بال معي���ل ..وهي تنعى
وف���اة والده���ا ومعيله���ا الأب���رز على مر
الع�ص���ور رائ���د العم���ل اخل�ي�ري و�سفري
الدع���وة وم�ؤ�س�س جلن���ة م�سلمي �أفريقيا
“جمعي���ة الع���ون املبا�ش���ر” الدكتور عبد
الرحمن ال�سميط.

عجي���ب احلديث عن ه���ذا الرجل ..وقد
التقيت���ه م���رة واحدة عندم���ا كنت مديرا
لتحرير جملة الب�شرى ف�أجرينا معه لقاء..
�صفات كثرية مل�ستها فيه جعلته يحتل هذه
ال�صدارة واملكانة العالية يف عمل اخلري..
ن�س����أل اهلل له القب���ول و�أن ي�سكنه ف�سيح
جناته مع النبي�ي�ن وال�صديقني وال�شهداء
وال�صاحلني وح�سن �أولئك رفيقا.

كان مي�سح دموعها وق���ت البكاء ،ويحفر
حممد ط ـ ــه خاطر
مدير قطاع زخرف للعالقات العامة �آباره���ا وق���ت العط����ش ،وي�س���د رمقه���ا
وقت اجلوع ،ويبن���ي م�ساجدها يف دولها
املختلفة!
يا دمعتي اليتيمة..

يا �أحرُ يف الأليمة

���ب اخلري �أو
رمب���ا تك���ون العزمي���ة �أو ُح ّ
الب�ساطة �أو الإيث���ار �أو الذكاء ..و�صفات
كثرية �أخرى جعلته يتبو�أ دون �أقرانه حب
امل�ساك�ي�ن بهذا القدر يف القارة ال�سمراء،
وحب �أهل اخلري بني مواطنيه و�إخوانه �أو
العاملني يف املجال اخلريي عامة.

مات �أبي فقويل..

لل ُ
أنف ِ�س الرحيمة

جهود الداعية -رحمة اهلل عليه -الدكتور
عبد الرحمن ال�سميط �أ�سفرت عن �إ�سالم
ما ال يقل عن  11مليون �إن�سان وع�شرات
الألوف من القبائل ب�أكملها وزعماء قبائل
ودعـ���اة لأديان �أخ���رى �أ�سلم���وا فتحولوا
�إىل دعـ���اة للإ�س�ل�ام �أنقذهـم بف�ضل اهلل
تع���اىل ،و�ساهم يف م���د يد العون لهم من
خالل توفري امل�سكن والعمل وامل�ست�شفيات
واملدار�س وغريها من االحتياجات.

أفريقيا..
بال أب

هذا ل�سان حال �أفريقيا تن�شد فتقول:

يا دمعتي اليتيمة ..يا دمعتي اليتيمة
مات �أبي فمن يل ..يُ لقي احلنان حويل
قويل لهم لع ّلي..

�ألقى يد ًا كرمية

ال تتعجب���وا ه���ذا لي�س ت�شبيه���ا ..بل �إنه
واقع وهو ل�سان احلقيقة� ..أفريقيا تبكي
وف���اة �أبيها ،ومن ال�صعب جتد من يكفلها
ويعو�ضها حنانه.

لق���د كف���ل �أيتامها ورعاهم حت���ى �صاروا لك احلق �أن تبكي يا �أفريقيا ..ن�س�أل اهلل
�أ�سات���ذة ودبلوما�سي�ي�ن و�سف���راء ،وحتى �أن يعو����ض عليك برج���ل مثله ولي�س ذلك
و�صل���وا لهذه املكانة وه���م يعرتفون بهذا بعزي���ز؛ فلق���د قال نبين���ا [ “اخلري ّ
يف
ويف �أمتي �إىل يوم القيامة”.
الف�ضل.

غير مسلم يسأل لماذا خلق اهلل البشر؟
ال�س�ؤالً :
وفقا للقر�آن وال�سنة ،ملاذا خلق اهلل الب�شر؟
اجلواب :خلق اهلل اجلن والب�شر لعبادته وتوحيده ،وامتثال �أمره
���ن وا ِلإن�س ِ�إ اّل
واجتن���اب نواهي���ه ،قال تع���اىل} :وما خلقت اجلِ ّ
لِيعبدونِ {� ،أي يوحدونه فيفردونه بالعبادة دون غريه ،ومن �شرط
�صحة عبادته الإميان بر�سوله [ ،واالقتداء به ،لأنه هو القدوة
والأ�سوة ،قال تعاىل} :لقد كان لكم فيِ ر�سولِ اهلل �أ�سوةٌ ح�سن ٌة{

رقية المريض غير المسلم
ال�س��������ؤال :هل يج�������وز �أن نرقي غري م�س�������لم لغر�ض الدعوة؟
فلو ج�������اءت الرقية بنتيجة جيدة رمبا يفكر هذا الكافر يف
الإ�س���ل���ام ،علمً ا ب�أنه �سوف يتم �إخبار غري امل�سلم ب�أنه لي�س
هناك قوة يف هذه الرقية نف�سها و�إمنا حت�صل مب�شيئة اهلل
تعاىل.
اجل���واب :لي����س هناك ما مينع من هذا الفع���ل ،والقر�آن الكرمي
جعل اهلل فيه �شفاء ،كما جعل يف الع�سل �أو الزيت وغريهما من
الأ�شياء ،فهذه �أ�سباب لل�شفاء ،واهلل هو ال�شايف ،فال ب�أ�س برقية
هذا ال�شخ�ص ،خا�صة �أ ّنك تطمع يف �إ�سالمه.
وق���د جاء يف احلدي���ث ال�صحيح ما قد يفيد جواز رقية الكافر:
فعن �أبِي �سعِ يد ِ
أ�صحاب ال ّنب ِ ِّي
ر�ضي اهلل عنه قال انطلق نف ٌر مِ ن �
ِ
حي مِ ن �أحياءِ
العرب
ِ
[ فيِ �سف���رة �سافروها حتّى نزلوا عل���ى ّ
(وه����ؤالء الق���وم �إما �أنهم كف���ار �أو �أهل بخل ول����ؤم كما ذكر ابن
الق ّي���م رحمه اهلل يف املدارج) فا�ست�ضافوهم ف�أبوا �أن ي�ض ِ ّيفوهم
احلي ف�سعوا له ب ِ ّ
ِكل �شيء ،فكان ال ينفعه �شي ٌء،
فلدِ غ �س ِ ّيد ذلِك
ِّ
فق���ال بع�ضهم لو �أتيتم ه����ؤالءِ ال ّرهط ا ّلذِ ين نزلوا لعلّه �أن يكون
ِعن���د ِ
بع�ضهِ م �شي ٌء ف�أتوهم فقالوا ي�أ ّيه���ا ال ّرهط �إِنّ �س ِ ّيدنا لدِ غ
و�سعين���ا ل���ه بِ���ك ّل �شيء ،فهل ِعن���د �أحد مِ نكم مِ ���ن �شيء؟ فقال
بع�ضه���م نع���م وا ِ
هلل �إِنيّ لأرقِ ي ،ولكِ ن واهلل لقد ا�ست�ضفناكم فلم
ت�ض ِ ّيفون���ا فما �أنا بِراق لكم حتّ���ى جتعلوا لنا جعلاً ف�صاحلوهم
عل���ى ِ
رب
قطي���ع مِ ن
الغنم فانطلق يتفِ ل عليهِ ويق���ر�أ احلمد للِهّ ِ ِ ّ
ِ
ن�شط مِ ن ِعقال فانطلق ِ
العاملِني ،فك�أنمّ ا ِ
مي�شي وما ِبهِ قلب ٌة قال
ف�أوفوه���م جعلهم ا ّلذِ ي �صاحلوهم عليهِ فق���ال بع�ضهم ِ
اق�سموا
فق���ال ا ّلذِ ي رقى ال تفعل���وا حتّى ن�أتِي ال ّنب ِّي [ فنذكر له ا ّلذِ ي
كان فننظ���ر م���ا ي�أمرنا فقدِ موا على ر�س���ولِ اهلل [ فذكروا له
فقال وما يدرِ يك �أ ّنها رقي ٌة ث ّم قال قد �أ�صبتم ِ
اق�سموا وا�ضرِ بوا
ف�ضحك ر�سول ا ِ
ِ
ليِ معكم �سه ًما
هلل [ .رواه البخاري ()2276
وم�سلم (.)2201

يف هذا الباب ُنقدم جملة من الفتاوى ال�صادرة عن كبار عُ لماء
الأم�������ة واملجام�������ع الفقهية ،والتي تهم كل م�س�������لم ،وزخرت بها
املو�س�������وعات الفقهية ُ
وكتب الفقه والدرا�س�������ات املتخ�ص�صة يف
هذا املجال ،والتي تتعلق مب�ستجدات احلياة واملعامالت.
امل�صدر :موقع الإ�سالم �س�ؤال وجواب

عدد المرات التي ينبغي أن يدعى
فيها غير المسلم
ال�س��������ؤال :كم عدد املرات التي ميكننا �أن نلقي فيها حما�ضرات
على �أ�ش�������خا�ص من غري امل�س�������لمني؟ فنحن نقوم ب�إعادة الزيارة
للمدعو الواحد � 4أو  5مرات ،لكننا وجدنا �أحيانا �أنه ال يوجد
من ي�ستمع �إلينا.
اجلواب :ن�س�أل اهلل �أن يجزيكم خريا ،و�أن يبارك يف عملكم و�سعيكم،
لي����س هن���اك عدد معني ملا ينبغ���ي �إلقا�ؤه م���ن املحا�ضرات على من
ذك���رت ،بل ذلك يرجع �إىل عدد املواقع التي تزورونها والوقت املتاح
لديكم ،ومدى �إقبال النا�س عليكم ،فاحلكمة مطلوبة من الداعية يف
دعوته ،وقد كان النبي [ يتخول �أ�صحابه املوعظة حتى ال ي�س�أموا
وهك���ذا فكونوا ،احر�صوا على الدعوة بالت���ي هي �أح�سن ،واختاروا
الزمان واملكان املنا�سب للدعوة.
والداعي���ة ال يي�أ�س من تكرار دعوته مرات ومرات ،ف�إن �أمر القلوب
بي���د اهلل تع���اىل ،وم���ا عل���ى الداعية �إال الب�ل�اغ ،والكلم���ة التي قد
ي�سته�ي�ن به���ا الداعية رمبا ظل �أثرها يف قلب املدعو �سنني ثم تكون
�سببا يف هدايته.

( )127ــ �سبتمرب  2013ــ �شوال

1434

61

يقول العامل الفرن�سي موري�س بوكاي :لقد
قم���تُ بدرا�سة القر�آن الك���رمي ،وذلك دون
�أي فك���ر م�سبق ومبو�ضوعي���ة تامة ،باح ًثا
ع���ن درجة اتف���اق ن�ص الق���ر�آن ومعطيات
العلم احلديث ،ف�أدركت �أنه ال يحتوي على
�أي مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم
يف الع�صر احلديث.
يق�������ول خليل �أحمد )ق�س مب�ش�������ر �أ�س�������لم(:
يرتب���ط هذا النبي [ ب�إعجاز �أبد الدهر،
مبا يخربنا ب���ه امل�سيح \ يف قوله عنه:
«ويخربك���م ب�أم���ور �آتية ،ه���ذا الإعجاز هو
القر�آن الكرمي ،معجزة الر�سول الباقية ما
بقي الزمان ،فالق���ر�آن الكرمي ي�سبق العلم
احلدي���ث يف كل مناحي���ه ،من طب ،وفلك،
وجغرافيا ،وجيولوجيا ،وقانون ،واجتماع،
وتاري���خ ..ففي �أيامنا ه���ذه ا�ستطاع العلم
�أن ي���رى م���ا �سب���ق �إلي���ه الق���ر�آن بالبي���ان
والتعريف».
«�أعتق���د يقي ًنا �أين لو كن���ت �إن�سا ًنا وجوديا
ال ي�ؤم���ن بر�سالة م���ن الر�ساالت ال�سماوية
وج���اءين نفر من النا�س وحدثني مبا �سبق
به القر�آن العلم احلديث –يف كل مناحيه-
لآمن���ت ب���رب الع���زة واجل�ب�روت ،خال���ق
ال�سموات والأر�ض ومل �أ�شرك به �أحدًا».
«يف الظالم الدام�س –�أيها امل�سيحي -ينزل
القر�آن الكرمي على ر�سوله [ ليك�شف لك
عن اهلل عز وجل».
«للم�سل���م �أن يعت���ز بقر�آنه ،فه���و كاملاء فيه
حياة لكل من نهل منه».

�إع ـ ــداد :التحريـ ــر
يف هذا الباب نعر�ض جلملة من املقوالت
للكثريين م�������ن امل�ست�ش�������رقني والعلماء
والفال�سفة حول الإ�سالم والقر�آن ونبيه
[ ،وهي �شهادة من�صفة منهم رغم �أننا
جند كثريين منهم غري م�س�������لمني� ..إال
�أنها �ش�������هادة حق �آثروا على �أنف�سهم �إال
�أن يقولوها.
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يق�������ول �س���ي���ر توما��������س �أرنولد م�ست�ش�������رق
بريطاين� :إننا جند حتى من بني امل�سيحيني
مث���ل �ألف���ار ( alvarرجل �إ�سب���اين) الذي
ا�شته���ر بتع�صبه عل���ى الإ�س�ل�ام ،يقرر �أن
الق���ر�آن قد �صي���غ يف مثل ه���ذا الأ�سلوب
البلي���غ اجلمي���ل ،حت���ى �إن امل�سيحي�ي�ن مل
ي�سعهم �إال قراءته والإعجاب به.

و�أ�سا�س �سلوك حتى �إذا ظهر امل�سيح \
اتب���ع امل�سيحي���ون تعالي���م الإجنيل ،ثم حل
الق���ر�آن مكانهم���ا ،فقد كان الق���ر�آن �أكرث
�شم���وال وتف�صيال من الكتاب�ي�ن ال�سابقني،
كما �صحح القر�آن ما قد �أدخل على هذين
الكتاب�ي�ن من تغيري وتبدي���ل ،حوى القر�آن
كل �ش���يء وحوى جمي���ع القوان�ي�ن� ،إذ �إنه
خامت الكتب ال�سماوية.
«يدعو الق���ر�آن �إىل الرحمة وال�صفاء و�إىل
مذاهب �أخالق �سامية».
يق�������ول د .ميلر ب�������روز (م�ست�ش�������رق غربي):
هناك �آية يف القر�آن ميكن �أن ي�ستنتج منها
�أنه من �أهداف خل���ق املجموعة ال�شم�سية
لفت نظ���ر الإن�سان لكي يدر�س علم الفلك
وي�ستخدم���ه يف حيات���ه }ه��� َو ا ّلَ���ذِ ي َج َع َل
َّ
����س ِ�ض َياء َوالْ َق َم َر نُ���و ًرا َو َق َّد َرهُ َمنَازِ َل
ال�ش ْم َ
ريا
ال�س ِن َ
ني َوالحْ ِ َ�س َ
اب{ ،وكث ً
ِلتَ ْعل َ ُموا ْ َع��� َد َد ِ ّ
م���ا ي�ش�ي�ر الق���ر�آن �إىل �إخ�ض���اع الطبيعة
للإن�س���ان باعتبار �إحدى الآيات التي تبعث
عل���ى ال�شكر والإمي���ان }َ ...و َج َع َل لَكم ِ ّم َن
الْ ُفل ْ ِ
الَنْ َع���ام َما تَ ْر َكبُ���و َن لتَ ْ�ستَ ُووا َعلَى
���ك َو ْ أ
ا�ستَ َويْتُ ْم
ُظ ُهور ِه ثُ َّم تَ ْذ ُك ُروا ِن ْع َم��� َة َر ِ ّب ُك ْم ِ�إ َذا ْ
َعلَيْ���هِ َوتَ ُقولُ���وا ُ�سبْح���ا َن ا ّلَ���ذِ ي َ�س َخ��� َر لَنَا
ِ�ي�ن{ ،ويذكر القر�آن
هَ ��� َذا َو َما ُكنَّا لَ ُه ُم ْقرِ ن َ
ال ت�سخري احلي���وان وا�ستخدامه فح�سب،
ولك���ن يذك���ر ال�سف���ن � ً
أي�ض���ا ،ف����إذا كان
اجلم���ل وال�سفينة من نع���م اهلل العظيمة،
�أفال ي�صدق هذا �أك�ث�ر على �سكة احلديد
وال�سيارة والطائرة.

«�إن �أعظم نتائج العلم ميكن �أن ت�ستخدم يف
�أغرا�ض هدمي���ة �أو بنائية ،ورمبا كان هذا
ه���و املق�ص���ود مبا ورد يف الق���ر�آن ،خا�صة
با�ستخدام احلديد} :و�أنزلنا احلديد فيه
ب�أ����س �شديد ومنافع للنا�س{ ،و�أظهر مثال
عل���ى هذه الآي���ة بال�ضرورة ه���و ا�ستخدام
�أما امل�ست�شرق الأمريكي و�شنجتون �إيرفنج الن�ش���اط ال���ذري –الذي ن�شط���ت بحوثه-
فيق�������ول :كان���ت التوراة يف يوم م���ا مر�شدًا ل�ضرورة حربية».

ه���ذه الزي���ارات الرم�ضاني���ة
احلميم���ة بني الأق���ارب وعموم
�أفراد املجتم���ع ،بد ًءا من قيادته
�إىل كل ف���رد في���ه ،كي���ف ميكن
حتويله���ا اىل طاق���ة ايجابي���ة
يتحق���ق فيه���ا الرتاح���م واملودة
ال�صادق���ة ال امل�صطنع���ة،
واال�ستع���داد لتق���دمي التنازالت
من �أجل احلف���اظ على ال�سمعة
الطيبة؟
ال���ذي نراه يف بلدن���ا على �أر�ض
الواقع يختلف عن هذه ال�صورة
الرم�ضانية اجلميلة ،فاحلدة يف
اخل�صومة منت�ش���رة بني النا�س،
�س���واء يف ال�ش����ؤون اخلا�ص���ة �أو
العامة ،وقد قر�أت يف التاريخ �أن
املدينة املن���ورة قد تعر�ضت عام
 920مي�ل�ادي اىل حم���م نارية
خرجت جنوبا عن منطقة تبوك
وتدفق���ت يف �سي���ل م���ن اخلور
الذائب���ة باجتاه املدين���ة املنورة،
ومل ت�ت�رك يف طريقه���ا قرية اال
دمرته���ا وال �شج���را اال �أحرقته،
وف���ر النا�س م���ن بيوتهم هاربني
بعي���دا ع���ن طري���ق نه���ر املوت
املخيف الذي كان يتجه مبا�شرة
اىل املدينة املنورة التي عم �أهلها
الف���زع ،كان���ت الأنب���اء ت�صله���م
باقرتاب اخلط���ر وارتفاع حجم
النه���ر اىل مرت ون�صف املرت من

تبهر عيون النا�س ،قيل لعمر «مل
تبكي يا �أمري امل�ؤمنني وهذا �أوان
فرحة؟» فقال وهو ينظر اىل تلك
االم���وال« :ما فتحت الدنيا على
قوم اال �شاع���ت بينهم ال�ضغينة
والبغ�ض���اء» ،وه���و م�صداق قول
النب���ي �صل���ى اهلل علي���ه و�سلم:
«واهلل م���ا الفقر �أخ���اف عليكم،
ولك���ن �أخاف عليك���م �أن تب�سط
عليكم الدنيا كم���ا ب�سطت على
م���ن كان قبلك���م ،فتناف�سوه���ا
كم���ا تناف�سوه���ا ،فتهلكك���م ك���م
�أهلكتهم».

النريان الذائبة� ،أقبل النا�س على
الدع���اء والت�ض���رع اىل اهلل عز
وجل �أن يدفع عنهم هذا البالء،
واجتم���ع املتخا�صم���ون بع�ضهم
م���ع بع����ض ،وق���د عف���ا بع�ضهم
عن بع����ض ،و�سعى الظاملون اىل
�أ�صح���اب املظ���امل وطلبوا منهم
ال�صف���ح و�أرج���ع الغا�ص���ب م���ا
اغت�صبه م���ن امل�ساكني ،وعندما
و�ص���ل النهر الن���اري اىل �شمال
املدين���ة املن���ورة ان�شط���ر اىل
�شطري���ن ،متجه���ا اىل �شرقه���ا
وغربه���ا وتوقف عن���د م�شارف
جبل �أح���د ،ومرت �أ�سابيع كثرية
حتى ب���رد يف مكانه ،فوق احلرة �صحي���ح ،الت���زال يف بالدن���ا-
القدمية التي حتيط باملدينة من اخلليجية ب�شكل عام -روح التربع
لالعم���ال اخلريي���ة الت���ي زادت
�شرقها وغربها.
م���ع زيادة ال�ث�روة ،وه���ذا �شيء
تذك���رت �أث���ر الب�ل�اء والن���وازل
جيد ،ولكن ما نتمناه «التربعات
على النا����س يف اال�صالح بينهم،
وت�ساءل���ت ،ه���ل البد م���ن بالء النوعية» مثل الت�ضحية بالوقت
كه���ذا� ،أو كمث���ل �أي���ام االحتالل لزيارة الأقارب والكف عن كلمة
البغي����ض حت���ى نقل���ل م���ن «م�شغ���ول» ،والت�ضحي���ة بامل���ال
خ�صوماتن���ا ،ونخف���ف من �أورام لإ�صالح ذات البني ،مع يقني ب�أنه
النفو����س التي �شاعت بيننا؟ لقد �سريج���ع م�ضاع ًف���ا �إذا خل�صت
بك���ى عم���ر بن اخلط���اب ر�ضي النية لقول النبي �صلى اهلل عليه
اهلل عن���ه وهو ي�شاه���د االموال و�سل���م «م���ا نق�ص���ت �صدقة من
تتدفق بعد الفتوح ،كانت �صفائح م���ال» ..ن�أم���ل �أن ن�ستخل�ص من
الذهب تتلألأ يف �ساحة امل�سجد توا�ص���ل رم�ضـــــ���ان �شي ًئا يبقى
النبوي حتت �ض���وء ال�شم�س ،ما بع���د رم�ض���ان ،وكل ع���ام و�أنتم
دعاهم لتغطيتها بك�ساء حتى ال بخري.

في�صل الزامل
رئي�س جمل�س �إدارة جلنة التعريف
بالإ�سالم

حميمية
رمضان..
هل تتحول
إلى أفعال؟
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