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رئي�س التح ــريـر يعت�ب�ر احل���ج مو�س���ما دعويا جامع���ا لعموم
حممـد �إ�سماعيل الأن�صاري امل�س���لمني ،ينتظ���ره النا����س بلهف���ة و�ش���وق
من ع���ام لآخر ،للإقبال عل���ى اخلري وترك
املحرم���ات ،حي���ث يق�صد بي���ت اهلل احلرام
ماليني الب�شر من م�شارق الأر�ض ومغاربها.

موسم الدعوة

واحلج منا�سبة كربى ،وفر�صة مهمة للدعوة
�إىل اهلل وتب�ص�ي�ر امل�سلم�ي�ن ب�أم���ور دينهم،
حي���ث جتتم���ع املالي�ي�ن بداف���ع التعبد هلل،
وتبلي���غ اخلري وال�ب�ر والإح�س���ان واملعروف
الديني والدنيوي اليهم.
والدع���اة مطالبون با�ستغالل هذا املو�سم يف
القي���ام ب�أعباء الدعوة ،و�أن يعدوا عدتهم يف
هذا العام ،اقتداء بامل�صطفى [ ،الذي دعا
القبائ���ل عندما اجتمعت يف مو�سم احلج يف
ال�سنة العا�شرة من البعثة.
وقد بد�أ الر�سول [ يدعوهم قائال) :ي�أيها
النا�س ،قولوا :ال �إله �إال اهلل تفلحوا ،ومتلكوا
به���ا العرب ،وتذل لك���م العج���م ،و�إذا �آمنتم
كنت���م ملو ًكا يف اجلن���ة( ،ووجد الر�سول [
�ستة رجال من “ي�ث�رب” يتحدثون ،فاقرتب
منهم ،وقال لهم“ :من �أنتم؟”
قالــــــوا :نفر من اخلزرج.
قال� :أَمِ ْن موايل يهود؟ (�أي من حلفائهم).
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قالــــــوا :نعــــم.
قال� :أفال جتل�سون �أكلمكم؟ .قالوا :بلى.
فجل����س معه���م وحدثهم ع���ن الإ�سالم ،وتال
عليه���م الق���ر�آن ،فان�شرحت ل���ه �صدورهم،
وظه���رت عالم���ات القبول عل���ى وجوههم،
وكانت بينهم وبني اليهود عداوة ،فكان اليهود
يهددونه���م بظه���ور نب���ي ،و�س���وف ي�ؤيدونه
ويقاتلونهم مع���ه ،فلما �سمعوا كالم الر�سول
[ نظ���ر بع�ضه���م لبع����ض وقال���وا :تعلمون
واهلل �إنه النبي الذي توعدكم به اليهود ،فال
ي�سب ُق َّن ُكم �إلي���ه ..ف�أجابوا الر�سول [ فيما
دعاه���م �إليه ،ووعدوه ب����أن يقابلوه يف العام
املقب���ل ،ثم ان�صرف���وا �إىل قومهم وحدثوهم
ع���ن ر�س���ول اهلل [ ،فانت�ش���رت �أخباره يف
يرثب.
�إذن ،الدع���وة �إىل اهلل يف مو�س���م احلج �سنة
نبوي���ة ،وقد ا�ستمر علم���اء الإ�سالم ودعاته
ال�صادق���ون عل���ى مر الع�ص���ور يف ا�ستغالل
ه���ذا املو�س���م العظي���م ،م�ستفيدي���ن منه يف
�إيقاظ القلوب ،وعر����ض الإ�سالم الو�سطي،
وقد �أثن���ى اهلل �سبحانه على الدعــاة فقال:
ممن د ََعا �إِلىَ ا ِ
هلل َو َعمِ َل
} َو َم ْن �أَ ْح َ�س ُن َق ْو اًل َّ
�صالحِ ً ا َو َقا َل �إِ َّننِي مِ َن امل ُ ْ�سلِمِ نيَ{.
َ

التعريف بالإ�سالم
مسابقة متميزة قدمت  30سببا في الهداية

التعريف باإلسالم أعلنت أسماء الفائزين في
المسابقة الرمضانية 1434هـ
�أعلنت جلن���ة التعريف بالإ�سالم
عن �أ�سماء الفائزين يف امل�سابقة
الرم�ضانية لع���ام 1434هـ التي
طرحته���ا بال�صح���ف اليومي���ة
«الوط���ن وال���راي والقب����س» يف
�شه���ر رم�ضان املا�ض���ي ،برعاية
�شركة الهدف الذكي لال�ستثمار
والت�سوي���ق العق���اري ،وذل���ك
بح�ض���ور نائ���ب املدي���ر الع���ام
عبدالعزيز الدعي���ج وامل�ست�شار
الإعالمي باللجنة �أن�س اخلليفة
ور�ؤ�س���اء الأق�س���ام واملوظف�ي�ن
والدع���اة ،وقام ب�سحب امل�سابقة
�أح���د الدعاة الذي���ن مت ت�أهيلهم
م���ن امل�سلم�ي�ن اجل���دد ،وه���و
الداعية عبدالعزيز راما.
و�ص���رح نائ���ب املدي���ر الع���ام
عبدالعزيز الدعيج ب�أن امل�سابقة
كان���ت متمي���زة ه���ذا الع���ام ،ملا
تناولت���ه م���ن �أ�سئل���ة ومعلومات
ع���ن �إجن���ازات جلن���ة التعريف
بالإ�س�ل�ام ،مو�ضحا �أن امل�سابقة

قدمت خالل طرحها بال�صحف
� 30سبب���ا م���ن �أ�سب���اب الهداية
املختلف���ة التي ت�ساعد كل م�سلم
على ممار�سة الدع���وة بالتعاون
مع اللجنة.
ووجه الدعي���ج ال�شكر والتقدير
ل�شركة الهدف الذكي لال�ستثمار
والت�سوي���ق العق���اري لرعايته���ا
امل�سابق���ة وم�ساهمته���ا يف
�إبرازها ب�صورة جيدة للقراء يف
�شهر رم�ضان ،كما تقدم بال�شكر
اجلزيل لل�صحف الغراء «الوطن
والقب�س والراي» على دورها يف
ن�شر امل�سابقة عرب �صفحاتها.
وبني الدعي���ج �أنه مت �سحب 30
فائ���زا وف���ق �ش���روط امل�سابقة،
معلنا ا�سماءهم و�سط احل�ضور،
وهم كالتايل:
• �أحمـد عبداملنعم ال�سيــــد
• نوف �أج�ش �أحمد ح�سني
• فرح فار�س ال�شريفـــي
• فاطمة نا�صر خمي�س

• �صورة جماعية للم�شاركني يف �سحب �أ�سماء الفائزين

		
• هبة جا�سم غانـــــم
• ح�سنة ح�سن �سويعي
		
• فهد عطية قطـــــان
• هديل حممــد الدعا�س
		
• �شريين حمــدي زكي
• بنـــــدر خالـــــد
• م�صطفى عمــران حممد
• ح�سني حممد ح�سن رزق
		
• هند �إبراهيم �شيحا
• فخري �سعد علي عطية
• با�سمة فهد ال�شايجي
• عبداهلل طاهر حممد
• لطيفة �إبراهيم الن�صار

• هناء نا�صر �سليمان
		
• حليمة �أحمد يو�سف
• �سماح حممد حممد �صابر
		
• زياد وليـــد �أبو�صالح
• مزون عبيد �سعـــــد
		
• �أحمد يو�سف العلــــي
• منـــال يحيى ح�سني
• حممد حممود عبد اللطيف
• لطيفة حممد الر�شود
• نعيمة عبدالوهاب ال�صالح
• طالب �إبراهيم العو�ضي
		
• نور نا�صر يو�سف
• �سليمة يعقوب املاجـــــد

«الحقيبة الدعوية اإللكترونية» مشروع دعوي بال حدود
�أعلنت جلنة الدعوة الإلكرتونية
التابع���ة جلمعية النجاة اخلريية
ع���ن طرحه���ا مل�ش���روع احلقيبة
الدعوية الإلكرتونية حتت �شعار
«دعوة بال حدود» وهو عبارة عن
ترجمة امل���واد الدعوية ال�شاملة
الت���ي ته���دف �إىل التعري���ف
بالإ�س�ل�ام ل�شريح���ة متع���ددة
م���ن معتنقي خمتل���ف الديانات
والعقائـــــــ���د ،مث���ل امل�سيحي�ي�ن
والالدينيــــــــــ�ي�ن والهنـــــــدو����س
والبوذي�ي�ن ،بغر�ض الو�صول �إىل
8
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وامل�سلم�ي�ن ،ب�ص���ور خمتلف���ة،
تتن���وع م���ا ب�ي�ن كت���ب ب�صيغ���ة
مقروءة ،وم���واد �صوتية ومرئية،
م�شريا �إىل �أن احلقيبة تخاطب
كل �شريح���ة ح�س���ب ديانته���ا
�أو عقيدته���ا والعب���ادات الت���ي
متار�سها.

�أك�ب�ر �شريح���ة ممكن���ة من غري
امل�سلمني وامل�سلمني اجلدد.
ويف ه���ذا ال�صدد �ص���رح رئي�س
جلنة الدع���وة الإلكرتونيــــــة د.
عبداهلل العجيل �أن هذه احلقيبة
�سوف تك���ون ذات فائدة عظيمة
لكل هذه الفئات؛ لأنها تتيح لهم
فر�ص���ة التع���رف عل���ى الإ�سالم
ب�أكرث من ( )14لغة خمتلفة.
وب�ي�ن العجي���ل �أن احلقيب���ة
الدعوي���ة الإلكرتوني���ة حتت���وي
على معلومات خا�صة بالإ�سالم

د .عبــداهلل العجيـ ــل

رئي�س جلنــة الدعــوة الإلكرتونيـــة

و�أو�ض���ح �أن احلقيب���ة توزع بعدة
ط���رق منها :الطلب عرب الهاتف
رق���م  ،97288044والطل���ب
ع�ب�ر الإنرتنت مبوق���ع اللجنـــــة
.www.ipc.org.kw

التعريف باإلسالم

شاركت في اللقاء التخصصي الثاني بالقصيم
�أعلن���ت جلنة التعريف بالإ�سالم �أنه���ا �شاركت يف اللقاء التخ�ص�صي
الثاين للمكاتب التعاونية للدعوة والإر�شاد وتوعية اجلاليات مبنطقة
الق�صيم باململكة العربية ال�سعودية ،والذي عقد يف الفرتة من -13
2013/9/14م ،املوافق 1434/11/8-7هـ.
وق���ال مدير عام جلن���ة التعري���ف بالإ�سالم جمال نا�ص���ر ال�شطي:
�إن حم���اور امللتق���ى ت�ضمنت ثالثة حم���اور �أ�سا�سية :وهي ،االهتمام
بامل�سلم�ي�ن اجل���دد ورعايتهم ،والتطوي���ر يف الو�سائ���ل الدعوية من
خ�ل�ال الدع���وة الإلكرتونية ،و�أخريا تفعي���ل دور ال�شباب يف الدعوة
�إىل اهلل عز وجل ،وذلك حتت عنوان «دعوة ال�شباب».
و�أ�ضاف ب�أن اللجنة �شاركت بورقتي بحث ،الأوىل حتت عنوان« :فن
التعام���ل مع امل�سلمني اجلدد» ،والثانية بعنوان «الدعوة الإلكرتونية»
للدكتور عبداهلل العجيل.
و�أ�ش���اد ال�شطي بالقائمني على امللتقى ،ومبا مت تناوله خالل امل�ؤمتر
م���ن حماور ت�صب كله���ا يف �صالح التعريف بالإ�سالم لغري امل�سلمني،
وكيفي���ة تقدمي الرعاية املثلى للم�سلمني اجلدد ،وتطوير و�سائل تلك
الرعاي���ة ،وكذل���ك ما تناوله امللتق���ى من و�سائل دعوي���ة مبتكرة من

• �أ .جمال ال�شطي يتو�سط امل�شاركني يف امللتقى

خالل الدعوة الإلكرتونية ،وتفعيل دور ال�شرائح املختلفة يف املجتمع
بالعمل الدعوي ،خا�صة يف جمال دعوة غري امل�سلمني.
يذك���ر �أن ه���ذا اللقاء هو الثاين ال���ذي يقيمه مرك���ز رواد التدريب
بعنيزة ،حيث �أقام اللقاء الأول يف اخلام�س والع�شرين من ذي القعدة
م���ن الع���ام املا�ضي 1433ه���ـ ،وت�ضمن ثالثة حماور ه���ي ا�ستخدام
التقني���ة يف الدع���وة �إىل اهلل تعاىل ،وبناء خط���ة عمل ملكتب حديث
الت�أ�سي�س ،و�أخريا الدعوة يف جمال الأ�سرة ،املر�أة.

«الفردوس التعاونية»

دعمت مشروع ترجمات معاني القرآن الكريم

�أعلن���ت جلنة التعريف بالإ�س�ل�ام �أنها تلقت تربعا كرميا من جمعية
الفردو����س التعاونية متمثال يف تبني ورعاية ( )15مكتبة من م�شروع
مكتب���ات امل�صاحف املرتجمة ملعاين القر�آن الكرمي مبختلف اللغات،
لتوزيعها بامل�ساجد مبختلف املناطق يف دولة الكويت.
ويف هذا ال�صدد �صرح امل�شرف العام على مكتبي �إ�شبيلية والعمرية
للتعريف بالإ�سالم فهد ال�شمري �أن هذا الدعم ي�أتي يف �إطار خطة

املكات���ب الدعوي���ة باللجنة لتعميم هذه املكتب���ات على كافة م�ساجد
الكوي���ت ،خدمة منه���ا لبيوت اهلل وكتابه العزي���ز ،وخدمة للجاليات
امل�سلمة غري الناطقة بالعربية.
و�أ�ضاف ال�شمري �أن تربع “جمعية الفردو�س التعاونية” بهذا العدد
ه���و ا�ستكمال لنجاح امل�ش���روع الذي بد�أ بالتعاون مع مربة الر�شايدة
اخلريي���ة التي تكفل���ت بعدد م���ن املكتبات املرتجمة ملع���اين القر�آن
العظيم مبختلف اللغات تتعدى الـ ( )14لغة.
ونا�ش���د ال�شم���ري كافة اجله���ات وامل�ؤ�س�سات اخلريي���ة واجلمعيات
التعاوني���ة �أن يح���ذوا ح���ذو هاتني اجلهتني يف دعمهم���ا لكتاب اهلل
تعاىل� ،آملني �أن تعم هذه املكتبات كافة م�ساجد الكويت.
وب�ي�ن ال�شم���ري �أن املكتبة الواح���دة لرتجمة معاين الق���ر�آن الكرمي
تكل���ف جلنة التعري���ف بالإ�سالم ( 100دينار) ،م�ضيفا �أنه ميكن لأي
متربع �أو جهة تبني مكتبة �أو �أكرث ،وو�ضعها بامل�ساجد ،وميكن لرواد
�أي م�سج���د تبني جمموع���ة مكتبات لو�ضعه���ا مب�ساجد املنطقة يف
�صورة عمل خ�ي�ري تعاوين ،حيث ميكن التربع عرب اخلط ال�ساخن
املخ�ص�ص للم�شروع وهو .97233356
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إشهار إسالم ثمرة محاضرة «من الخالق»

شراكة دعوية بين دار النوري ومركز النغيمشي
�أقام���ت ن�سائية دار الن���وري للتعريف بالإ�س�ل�ام ،بالتعاون مع مركز
النغيم�ش���ي التاب���ع لدور القر�آن الكرمي حما�ض���رة دعوية للعامالت
م���ن اجلالية ال�سريالنكية بعنوان “من اخلال���ق” ،وكان عددهن ()5
عام�ل�ات حيث تطرقت فيها الداعية �إىل بي���ان �أن خالق الكون هو
�إله واحد هو اهلل الذي ال اله �إال هو.
وقال���ت مدي���ر الإدارة �شع���اع ال�شم���ري� :إن الإدارة �أقام���ت �شراكة
م�ؤ�س�سة بني الدار ومركز النغيم�شي لتحقيق هدف دعوي م�شرتك،
• �إحدى ال�سيدات امل�شاركات يف املحا�ضرة ت�شهر �إ�سالمها
وه���و هداية الآخري���ن وتعريفهم بالإ�سالم وتعاليم���ه ،كون الآخرين
يعي�ش���ون يف جمتم���ع �إ�سالمي حتكم���ه ثقافة و�أخالقي���ات م�ستمدة ال���دار وتوف�ي�ر املناخ املنا�سب لدعوة غ�ي�ر امل�سلمني ،والذي كان من
من القر�آن الك���رمي وال�سنة النبوية ،ولذلك ف�إن اجلهود التي يبذلها ثمرات���ه �إ�شه���ار �إ�سالم �إح���دى ال�سيدات امل�ش���اركات يف املحا�ضرة،
الفرع ت�أتي يف هذا الإطار.
حيث تفاعل احل�ضور من غري امل�سلمات مع الداعية من خالل طرح
و�أثن���ت الأ�ست���اذة �شعاع ال�شمري على مرك���ز النغيم�شي وتفاعله مع الأ�سئلة عليها واملناق�شة يف املو�ضوع.

إشهار إسالم ( )19سيدة بأنشطة مختلفة

تفعل مشروع «الدعوة في بيت العائلة»
الروضة النسائية
ِّ
�أعلن���ت الإدارة الن�سائي���ة بالرو�ض���ة -جلنة
التعري���ف بالإ�س�ل�ام� -أن الإدارة �شه���دت
�إ�شه���ار �إ�س�ل�ام (� )19سي���دة م���ن خمتل���ف
اجلن�سي���ات يف الأ�سب���وع الأخري م���ن �شهر
�أغ�سط����س املا�ضي ،وذلك من خالل تفعيلها
لعمله���ا الدعوي مب�ش���روع «الدعوة يف بيت
العائل���ة» ،ودعوتها امليداني���ة بزيارة «�سجن
الإبعاد» مبنطقة الدوحة.
وقال���ت م�س�ؤولة العالق���ات العامة والإعالم
بالإدارة عذوب العو�ض���ي� :إن الإدارة قامت
بتكثي���ف ن�شاطه���ا الدع���وي يف منطقت���ي
اجلابرية ،وحطني ،حي���ث �أقيمت حما�ضرة
دعوي���ة حول “الإ�سالم” م���ن خالل م�شروع
الدع���وة يف بي���ت العائل���ة ل���ـ ( )4ن�س���اء من
اجلالي���ة الفلبيني���ة ،ومت توزي���ع الكت���ب
والن�ش���رات التعريفية بالإ�سالم عليهن ،وقد
�أثمرت اجلهود عن �إ�شهار �إ�سالم ( )3منهن،
هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى فقد �أقيم
نف����س الن�ش���اط يف منطق���ة حط�ي�ن لـ()11
10
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�سي���دة من اجلالية الفلبيني���ة حيث �أ�شهرت (� )6سيدات من اجلالية الفلبينية �إ�سالمهن،
( )3ن�ساء منهن �إ�سالمهن.
و(� )4سيدات من اجلالية الهندية واثنتان من
و�أ�ضاف���ت العو�ض���ي ب����أن الإدارة قام���ت اجلالية ال�سريالنكية.
�أي�ضا -بتفعيل الدعوة اخلارجية من خالل وتقدم���ت العو�ضي بال�شكر ل���كل من �ساهمزيارة دعوية ل�سجن الإبعاد -ن�ساء -مبنطقة يف جن���اح اجله���ود الدعوية ل�ل��إدارة ،والتي
الدوحة ،حي���ث �أقيمت حما�ضرات مبختلف �أ�سف���رت عن �إ�شهار �إ�س�ل�ام (� )19سيدة من
اللغ���ات ح�ضرتها (� )90سيدة ،حيث �أ�شهرت خمتلف اجلن�سيات يف �أن�شطة خمتلفة.

محاضرة بـ «تايز للتواصل الحضاري» لألكاديمية الدولية ()I A K
«الكويت واللغة ..معالم حضارية»
ا�ستم���رارا ال�سرتاتيجي���ة مرك���ز تاي���ز للتوا�ص���ل احل�ض���اري يف
التعام���ل م���ع الهيئ���ات وامل�ؤ�س�س���ات املوج���ودة على �أر����ض الكويت،
والتفاع���ل معه���ا م���ن خ�ل�ال تعريفه���ا بال�ت�راث والثقاف���ة العربية
والإ�سالمي���ة ،نظ���م املرك���ز حما�ض���رة للأكادميي���ة الدولي���ة
( )I A Kحت���ت عنوان «الكويت واللغة ..مع���امل ح�ضارية» ،ح�ضرها
(� )53شخ�ص���ا وحا�ض���ر فيها نخبة من املتخ�ص�ص�ي�ن ،وهم الداعية
ح�سن طه ،والأ�ستاذ توين براون ،وال�سيدة جيهان احلبي�شي.
وقال���ت مديرة املركز هيا القحطاين بهذه املنا�سب���ة� :إن املركز ا�ستقبل
(� )53شخ�ص���ا م���ن املدر�سة الأكادميي���ة الدولي���ة the International
 Academy of Kuwaitيف �إط���ار التوا�ص���ل احل�ض���اري مع تلك الفئة
املثقف���ة التي توجد عل���ى �أر�ض الكويت ،وذلك بغر�ض التعريف بالثقافة
العربي���ة والإ�سالمي���ة ،وما يقوم به من �أن�شط���ة وفعاليات تهتم بها تلك
الفئ���ة ذات امل�ست���وى الثقايف العايل ،حيث قدم الداعية ح�سن طه كلمة
حت���دث فيها عن �أبرز اخلدمات التي يقدمها املركز للجاليات الأجنبية
وال���دورات املتنوع���ة التي يهتم به���ا املثقفون الغربي���ون ،وكذلك حتدث
ال�سي���د توين براون عن �أهمية تعلم اللغ���ة العربية للتوا�صل مع املجتمع
ال���ذي يعي�ش���ون فيه ،ثم حتدثت ال�سيدة جيه���ان احلبي�شي عن العادات
والتقاليد العربية والإ�سالمية لأهل الكويت والزي ال�شعبي للكويتيني.

و�أ�ش���ادت القحط���اين باحل�ض���ور ال���ذي تفاع���ل مع املحا�ض���رة ،ملا
احتوته���ا من معلوم���ات قيمة حول اللغة العربي���ة باعتبارها مدخال
للثقاف���ة العربي���ة والإ�سالمي���ة ،وكذل���ك بالعر����ض التقدميي الذي
قدمت���ه ال�سيدة جيهان احلبي�شي عن دولة الكويت ،حتى ا�ستطاعت
مبهارتها الإلقائية م���ن تقدمي عر�ض �شيق وجذاب ومعلومات قيمة
عن دولة الكويت.
وق���د �أب���دى اجلمه���ور �سعادته باملحا�ض���رة ،حيث التقط���وا �صورا
تذكاري���ة باملالب����س ال�شعبية لأه���ل الكويت ،وتعرفه���م على عادات
احلياة اليومية الكويتية.

نسائية السالمية

أقامت «مسابقة القرآن الكريم للمهتديات»
وقال���ت مديرة الإدارة ليل���ى ال�صقر بهذه املنا�سبة� :إن الإدارة تهدف
م���ن وراء تلك امل�سابقة �إىل ربط املهتديات اجلدد بدينهن من خالل
حفظهن لكتاب اهلل عز وجل وتثبيتهن على الإ�سالم ،م�شيدة باجلهود
التي بذلته���ا الداعيات مع املهتديات يف �سبيل حتفيظهن كتاب اهلل
عز وجل ،خا�صة �أنهن من اجلاليات غري العربية.

و�أ�ضاف���ت :لق���د �أو�صلنا ر�سالة له�ؤالء املهتدي���ات حول ف�ضل حفظ
الق���ر�آن الكرمي ،وحثهن على حفظه ملا له من الأثر العظيم يف حياة
• مت�سابقة من اجلالية الفلبينية �أمام جلنة التحكيم
الإن�س���ان امل�سل���م ،ففيه ت�أ�سي بالر�س���ول [ ،وال�سلف ،و�أن اهلل عز
م���ن �أجل حتفيز املهتديات اجلدد على حفظ القر�آن الكرمي ،قامت وج���ل �شرف حملة القر�آن الكرمي ب�أنه جعلهم �أهله وخا�صته ،وحبب
القر�آن �إليهم فجعله خريا من متاع الدنيا ،و�أعطاهم الإمامة بالنا�س
جلنة التعريف بالإ�سالم فرع ال�ساملية بتنظيم م�سابقة للقر�آن الكرمي
يف ال�ص�ل�اة ،ورفعهم بحفظه يف الدني���ا والآخرة ،ففي احلديث «�إن
على م�ستويني امل�ستوى الأول (� )7سور ،وامل�ستوى الثاين (� )12سورة ،اهلل يرفع بهذا الكتاب �أقواما وي�ضع به �آخرين».
وجلن���ة حتكيم مكونة م���ن �أ.مر�ش���دة رزوق مدر�سة اللغ���ة العربية ،و�أثنت ال�صقر على جلنة التحكيم املكونة من �أ.مر�شدة رزوق مدر�سة
واملتطوعة �أ .رمي نبيل ،حيث بلغ عدد امل�شاركات يف امل�سابقة ( )11اللغة العربية ،واملتطوعة �أ.رمي نبيل ،واجلهد املبذول يف �سبيل جناح
مهتدية من اجلن�سيات “الهندية وال�سريالنكية والفلبينية”.
امل�سابقة وحتقيق الهدف الذي �أقيمت من �أجله.
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العامل الإ�سالمي

بريطانيــ��ا :بناء أول
مس��جـد بيئــي في
أوروبـــا
يف القري���ب العاج���ل �سوف يب���د�أ بناء
�أول م�سجد بيئ���ي يف �أوروبا ،بنا ًء على
مطالب املواطنني باملدينة "اخل�ضراء"
يف مدينة "كامربدج" يف "بريطانيا".
و�ص����رح "تي����م يوني��ت�ر" -رئي�����س اجلمعية
الأكادميي����ة الإ�سالمي����ة -ب�����أن الثقاف����ة
الإ�سالمية ت�ؤيد فكرة احلفاظ على البيئة؛
ولذل����ك ف�����إن امل�سلمني ي�أت����ون يف املقدمة
دائ ًما يف العمل على احلفاظ على البيئة.
و�أ�ض����اف "يونيرت"� :أنه �ستبن����ى بطاريات
�ضخم����ة احلج����م ف����وق امل�سج����د لتخزين
الطاق����ة ال�شم�سي����ة ،و�ست�ستخ����دم كذلك
الطاقة احلرارية الأر�ضية لتدفئة �أو تربيد
امل�سج����د ،وقال :نح����ن �سن�ستخدم �أحدث
التكنولوجي����ا لرت�شي����د ا�سته��ل�اك الطاقة
وعمل �سق����ف �أخ�ض����ر ،و�سن����زرع �أ�شجار
ال�س����رو يف حديق����ة امل�سج����د ،و�سيوج����د
بخالف ذلك مكان للدراجات.

المسلم الوحيد في غرينالند يصوم  21ساعة!
ع�ث�ر موق���ع "�أمي���د" على �أحد امل�سلم�ي�ن ال�صائمني يف جزيرة غرينالند الت���ي مل يكن �أحد
يت�ص���ور �أن م�سلم���اً يعي����ش يف هذه اجلزيرة �شب���ه اخلالية .ا�سمه و�سام الزق�ي�ر� ،أ�صله من
لبن���ان ويعي����ش يف غرينالن���د املحاطة بجب���ال الثلج طيلة الع���ام� .إنه امل�سل���م الوحيد الذي
ي�ص���وم � 21ساعة يف اليوم وفقا ملا ن�ش���ره موقع �أميد ،وعنه نقلت بع�ض املواقع االجتماعية
الأخ���رى .وتعت�ب�ر غرينالن���د �أكرب جزيرة يف الع���امل ،وتقع بني املحي���ط الأطل�سي واملحيط
املتجمد ال�شمايل ،وهي تابعة �سيا�سيا للدامنارك ،ولكنها تتمتع بحكم ذاتي .يلقب مواطنو
غرينالن���د و�س���ام الزقري الذي يعي�ش معهم من���ذ �سنوات بكولومبو����س العربي ،حيث يعترب
العرب���ي امل�سل���م الوحيد ال���ذي ا�ستطاع العي�ش هن���اك ،ويدير م�شروعا ناجح���ا يف العا�صة
ن���ووك ،عب���ارة عن مطعم يرت���اده  22زبونا يوميا تقريبا .وقد بلغ���ت �ساعات ال�صوم هذه
ال�سن���ة يف غرينالن���د � 21ساعة ،وال يتبق���ى لو�سام �سوى �ساعتني فقط بع���د الإفطار ليعد
ال�سحور ويقوم ب�أداء �صالتي الع�شاء والفجـــر.

المسجد الكبير على غرار المسجد النبوي
�أع���د القط���اع الثق���ايف يف وزارة الأوق���اف وال�ش����ؤون الإ�سالمية درا�سة حتت���وي على �إقامة
مظ�ل�ات لل�ساح���ات اخلارجية مل�سجد الدولة الكبري ،على غرار تلك التي توجد يف �ساحات
امل�سجد النبوي ال�شريف ،بكلفة  20مليون دينار ،بحيث حتتوي على مراوح رذاذ املاء ،لتقوم
برتطيب اجلو ،كما �أنها تعمل على حجب ال�شم�س ،والإنارة ليال.
يذك���ر �أن ال���وزارة ب�صدد تقدمي تلك الدرا�س���ة �إىل الديوان الأم�ي�ري العتمادها والبدء يف
تنفيذ امل�شروع ،يف حال نال املوافقة النهائية� ،إذ من املقرر �أن يتم ن�صب تلك املظالت لتقي
النا����س حرارة ال�شم����س و�ش ّدة الربد واملطر ،وهي عبارة عن �شم�سيات من القما�ش الأبي�ض
ال�سمي���ك ،حتملها �أعمدة حديد مك�سوة بالرخام الأبي�ض ،قابلة للفتح والإغالق ب�شكل �آيل،
وتُظهِ ���ر بح���ال فتحها �شكل النوافري املائية ،ويف حال �إغالقه���ا تظهر ك�أنها منارات �صغرية
ذات ر�ؤو�س خمروطية.
وبح�س���ب م�ص���در مطلع ف�إن الوزارة ت�سعى من خالل هذا امل�شروع �إىل جعل امل�سجد الكبري
من���ارة عمراني���ة� ،إ�ضافة �إىل كون���ه منارة ثقافية ،الحتوائه على مكتب���ة كبرية حتوي �أمهات
الكتب الإ�سالميـــــــــة.
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مبتعثون ينشرون ثقافة اإلسالم في سيدني
مل تتمك���ن �سي���دة �أ�سرتالية من حب����س دموعها ،عندما قر�أت حديثا نبوي���ا عن بر الوالدين
ومنزل���ة الأم ووج���وب بره���ا ،وقالت للمبتعث�ي�ن ال�سعوديني« :ان�ش���روا ر�سالتكم اجلميلة يف
كل م���كان ،فو�سائل الإعالم الغربية ت�شوه �صورتك���م ،و�أنا اليوم �أرى ال�صورة اجلميلة» .جاء
ذل���ك �أثناء ح�ضورها م�شروع ثقايف �أحيــاه نادي الطالب ال�سعوديني يف �سيدين حتـــت ا�سم
"ر�سول ال�سالم".
و�أو�ض���ح رئي����س النادي حارث بن عب���داهلل املهيدب� ،أن امل�شروع يه���دف �إىل تغيري ال�صورة
النمطي���ة عن الإ�سالم ل���دى الغرب ،وتثقيف املجتمع الأ�س�ت�رايل ب�أخالق الر�سول [ ،من
خ�ل�ال توزيع �ألفي وردة ،مرفق ب���كل وردة بطاقة حتتوي على حديث نبوي ،حيث �شارك يف
ن�شرها  60طالبا وطالبة ،مع جمموعة من �أطفالهن ،يف ثالثة �أماكن �سياحية يف �سيدين.

و�أكد املبتعث ملرحلة الدكتوراه عبداهلل الزغيبي حر�صه على امل�شاركة من �أجل �إبراز ال�صورة
احلقيقي���ة للإ�س�ل�ام و�شمائل الر�سول [ ،وقال« :فوجئت ب�أن ع���ددا كبريا من كبار ال�سن
�س�ألـــ���وين ع���ن كيفية احل�صول عل���ى ن�سخــة من القــــ���ر�آن الكريـــم مرتجمــــــ���ة �إىل اللغة
الإجنليزيــــــة».

البرلمان اليونانـي
يناقش االعتــراف الرسمي باإلسـالم
�أعلن���ت و�سائل �إعالم يونانية �أن الربملان اليوناين يناق�ش االعرتاف الر�سمي بالإ�سالم ،كما
�أ�ش���ارت �إىل اهتمام احلكومة بتقلي�ص امل�ش���اكل مع الأقليات امل�سلمة يف "اليونان" ،وخا�ص ًة
مع �أولئك الذين يعي�شون يف الأقاليم اجلبلية من "تاراكي".
و�سيت���م مناق�ش���ة هذا القانون يف الربمل���ان ،والذي �سيت�ضمن � ً
أي�ضا �إن�ش���اء م�ساجد ومراكز
دينية ،وكذلك االعرتاف بامل�سلمني يف "اليونان".
وجدي���ر بالذك���ر �أن �سكرت�ي�ر وزارة الأدي���ان "كاالن جي�س يورجو�س" ق���دم للربملان م�شروع
القان���ون الذي �سي�سمح بح�ضور امل�سلم�ي�ن جل�سات الربملان ،واالعرتاف الر�سمي بالإ�سالم،
وعـــالو ًة على ذلك دعم ُدور العبـــادة.

"مساجــــد متنقلـة"
في حدائق موس��كو
ذكرت وكالة �أنباء "نوفو�ستي" الرو�سية
�أن "�سلط���ات مو�سك���و تدر����س �إقام���ة
م�ساج���د متنقلة يف حدائ���ق العا�صمة
الرو�سي���ة لتعوي����ض النق����ص احلاد يف
ع���دد امل�ساج���د وا�ستيع���اب �أكرب عدد
م���ن امل�صل�ي�ن يف الأعي���اد واملنا�سبات
الدينية" ،الفتة �إىل �أن "الفكرة ،التي مل
تدخل بعد حيز التنفيذ ،تت�ضمن �إقامة
حوايل � 100ساحة �ص�ل�اة للم�سلمني،
ت�ستوع���ب كل منه���ا ما ب�ي�ن � 100إىل
 150م�صليا"
و�أ�ضاف���ت �أن "جمموع���ة خمطط���ي
مدين���ة مو�سك���و الت���ي توجه���ت به���ذا
االق�ت�راح لل�سلط���ات ،ت�ؤك���د �أن ه���ذه
ال�ساح���ات املتنقل���ة �ستعو����ض النق�ص
يف ع���دد امل�ساجد ،خا�ص���ة يف الأعياد
واملنا�سب���ات الديني���ة ،ك�أعي���اد الفطر
والأ�ضحى واملولد النبوي".
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ح ـ ــوار العدد

«البشرى» في حــوار مع

الش��يخ حمد الفهد المالك الصباح:
ل��و أحضرت خريط��ة العالم ووضعت
ي��دك عل��ى أي دول��ة فس��تجد فيه��ا
مشروعا خير ًيا كويت ًيا
ً
حـوار :حممود بكر
العمل اخلريي الكويتي عمل مميز ،ا�ش�������تهر داخل الكويت وخارجها ،و�إذا جتولت
يف كثري من دول العامل ف�س�������وف جتد ب�صمة من ب�صمات العمل اخلريي الكويتي،
فالآب�������ار التي ُحفرت بعطاء اخلريين من �أبناء هذا البلد ،وامل�س�������اجد التي عُ مرت
ب�س�������خائهم ،وقوافل الإغاثة التي ُحمِّ لت ووجهت �إىل املناطق املنكوبة وغري ذلك
من الأعمال اخلريية التي تنوعت وتعددت لهذا البلد الطيب املعطاء.
فقد �آلت الكويت على نف�س�������ها �إال �أن يكون من بينها رجال يحبون العمل اخلريي
�أكرث من حبهم لأنف�س�������هم ،بل �إن كثريًا منهم نذروا �أنف�س�������هم لهذا العمل �ش�������يبا
و�ش�������بابا ،الكل م�س�������خر بحول اهلل وقدرته خلدمة الدين الإ�س���ل���امي ،ورفعة �ش�أن
الأمة ،وتقدمي امل�س�������اعدة والعون للآخرين يف �أي م�������كان يف العامل ،بل امتد هذا
العمل �إىل الإن�س�������انية كله�������ا ،بغ�ض النظر عن الدين �أو اجلن��������س �أو اللون ،وبذل
الغ�������ايل والنفي��������س لتقدمي امل�س�������اعدات للآخري�������ن و�إغاثتهم ،والقيام بامل�ش�������اريع
املتنوعة يف تلك البلدان.

لقا�ؤن���ا يف هذا العدد م���ع �أحد �أبناء الأ�سرة
احلاكمة �أ�س���رة «�آل ال�صباح» الكرام ،الذي
يحل���م ب�ت�رك ب�صم���ة يف العم���ل اخل�ي�ري،
والعمل اخلريي يف الكويت تتوارثه الأجيال،
وبالرغ���م م���ن �صغ���ر �سن���ه �إال �أن حبه لهذا
جي���ل وراء جي���ل ،ونحن نق���وم بغر�س هذا
العمل جعله يف مقدمة الركب اخلريي.
العم���ل يف نفو����س �أبنائن���ا ،لأن���ه ال�ضمانة
�إن���ه ال�شيخ حمد الفهد املالك ال�صباح ،يف واحل�صن لهذا البلد املبارك ،فهو يف نفو�س
لقاء مع «الب�شرى»..
�أبن���اء البلد قدمي ق���دم حياتهم على �أر�ضهم
• كي�������ف تنظ�������رون �إىل العمل اخل���ي���ري الكويتي؟ الطيب���ة ،حتى �أ�صبحت الكويت قبلة ومنارة
يف العم���ل اخلريي ،ولقد ر�أينا هذا ب�أعيننا
العم���ل اخل�ي�ري الكويت���ي نا�ص���ع البيا�ض،
بالأم����س القري���ب يف ملتق���ى دي���وان اخلري
ي�ش���رف كل مواط���ن عل���ى �أر�ض ه���ذا البلد
احل���ادي ع�ش���ر والذي �أقي���م ببي���ت الزكاة
الطي���ب ،وال�شع���ب الكويت���ي يتمي���ز بحب���ه
الكويتي ،خا�ص���ة يف كلمة كازاخ�ستان التي
لعم���ل اخلري ،ولو �أح�ض���رت خريطة العامل
�أ�شادت بالعطاء الكويتي.
وو�ضع���ت يدك على �أي دول���ة ف�ستجد فيها
م�شروع���ا خري ًّيا كويت ًّي���ا ،ومعل ًما من معامل لقد خطت الكوي���ت مراحل كبرية يف العمل
ً
ذل���ك البل���د ،لق���د ذهب���ت �إىل عدي���د من
البلدان ور�أيت هذا بعيني.
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اخل�ي�ري ،فلم يعد عملاً تقليد ًّيا ،فالكويت
بف�ض���ل اهلل عز وجل قام���ت ب�إن�شاء العديد
م���ن اجلامع���ات والكلي���ات املتخ�ص�ص���ة يف
اخلارج ،ودعمتها ب���كل الو�سائل والطاقات
لت����ؤدي خدم���ة ح�ضاري���ة غ�ي�ر م�سبوقة يف
العمل اخلريي.
• ه�������ل هناك �ص�������عوبات تواجه العم�������ل اخلريي؟
بف�ض���ل اهلل ع���ز وجل ،ال توج���د �صعوبات
تعيقن���ا ع���ن عمل اخل�ي�ر يف دولتنا احلبيبة
الكوي���ت ،ب���ل بالعك����س ،جن���د كل الدع���م
وامل�سان���دة م���ن الأ�س���رة احلاكم���ة ،وعل���ى
ر�أ�سهم �سمو �أمري البالد ،حفظه اهلل ورعاه،
وكذلك رج���االت الدولة من خمتلف �أطياف
املجتمع الكويتي ،فالعم���ل اخلريي الكويتي

• د.

عادل ا

لفالح

مكرم

ا ال�شي

خ حم

لتقى ا

د يف م

د الفه

جلالية

�صفحته نا�صعة البيا�ض ،ال يحمل �إال اخلري
للع���امل �أجم���ع ،ولكننا نحت���اج �إىل التفاعل
�أك�ث�ر مع العمل اخلريي ،ونحتاج �إىل املزيد
من جهود �شبابنا ،وتفعيل العمل التطوعي،
وق���د كانت جلنة التعري���ف بالإ�سالم �سباقة
يف ه���ذا العمل ،حينما قامت بت�أ�سي�س فريق
عم���ل تطوع���ي ي�ساند ويدعم عم���ل اللجنة
اخل�ي�ري املتن���وع واملت�شعب ،وه���ذا الفريق
قائ���م على ثلة من �شب���اب الكويت املتحم�س
لفع���ل اخل�ي�ر ،واحلمد هلل �أجن���زوا خالل
ريا من الأعم���ال والأن�شطة
مدة ق�ص�ي�رة كث ً
االبتكارية ..فجزاهم اهلل عنا خري اجلزاء.
• كيف ت�������رون العم�������ل الذي تق�������وم به جلنة
التعريف بالإ�سالم؟.
عم���ل اللجنة غ�ي�ر م�سب���وق ،فاللجنة متثل
الواجه���ة احل�ضاري���ة والثقافي���ة للإ�سالم،
وتق���وم بعمل ق ّل �أن يق���وم به الآخرون ،لقد
ات�سع���ت رقع���ة اللجن���ة يف الع���ام 1978م،
ور�أينا ب�أعيننا كيف تطورت وكربت من �شقة
�صغ�ي�رة بعمارات الأوق���اف� ،إىل  21فرعا
ومركزا دعويا منت�شرة على م�ستوى الكويت،
وم���ا كان ذل���ك ليتحق���ق �إال بوج���ود رج���ال
له���م هم���ة عالية وه���دف وطم���وح ،ي�سعون
�إىل حتقيق���ه ب�أ�سل���وب يغل���ب عليه احلكمة
واملوعظ���ة احل�سن���ة ،واملجادل���ة باحل�سنى،
فجزاه���م اهلل عنا خري اجلزاء ،و�سدد على
طريق اخلري خطاهم.

الرتكي

ة بالف

حاحيل

اال�سـ ـ ـ ــم :حمد فهد املالك ال�سلمان احلمود ال�صباح
موالي ـ ـ ـ ـ ــد1981 :م
احلالة االجتماعية :متزوج ولديه جابر وراوية
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري �إدارة �أعمال كلية "ما�سرتخت الهولندية"
مركز العم ـ ـ ـ ـ ــل :وزارة الدفاع
الهوايات :ال�سفر  -الثقافة العامة  -الرماية  -الريا�ضة ال�صحية

ريا على اللجنة ،فهي بحاجة �إىل الدعاة • احلملة الدعوية اجلديدة للجنة التعريف
كب ً
بالإ�سالم حتمل ا�سم «خلك فعال ..بطيب
مبختلف اللغات ،للدعوة ولرعاية هذا العدد
الأفعال» كيف ترون هذه احلملة؟
الكبري م���ن املهتدين اجل���دد ،والتحدي الآخر
ه���و الو�سائل الدعوي���ة التي تقوم م���ن خاللها ن���رى �أن تخلق امل�سلم بالأخ�ل�اق الإ�سالمية
اللجن���ة بدع���وة غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن �إىل الإ�سالم ،دع���وة �إىل اهلل عز وجل ،وكل خلق �إ�سالمي
ولن���ا �أن نتخي���ل �أن اللجنة بحاج���ة �إىل و�سائل
�إذا نظ���رت يف جوه���ره فه���و دع���وة �إىل
دعوي���ة لدعوة �أكرث م���ن � 500ألف �شخ�ص من
الإ�سالم ،ويح�ضرين يف هذا املجال حديث
غ�ي�ر امل�سلمني يف الكويت ،وكذلك رعاية ه�ؤالء
الر�س���ول [ ،الذي يقول فيه« :تب�سمك يف
املهتدي���ن الذين يدخل���ون الإ�س�ل�ام �سنو ًّيا عن
وجه �أخي���ك �صدقة» ،هذا احلديث بالرغم
طريق اللجنة ،وقد اقرتب عددهم من الـ�5آالف
من كلماته القليلة فقد �أ�سلم ب�سببه كثريون،
�شخ����ص ،ونحن ندعو الآخري���ن �إىل امل�ساعدة
ففك���رة ال�سع���ادة والطم�أنين���ة الت���ي يراها
وامل�ساهمة ودعم عمل اللجنة اخلريي.
غري امل�سلم�ي�ن على وجوه الإن�س���ان امل�سلم،
• قمتم برعاية رحلة عمرة «�شيخ امل�ضحي» ..وتب�سم���ه الدائ���م يف وج���ه الآخري���ن مدخل
ما هي انطباعاتكم عن تلك الرحلة؟
عظيم من مداخل الإ�سالم..
كان���ت برعاي���ة �أخي الأك�ب�ر ال�شيخ عبداهلل
فيجب علينا جميعا تفعيل تلك احلملة واالن�ضمام
الفه���د ،ولك���ن لظروف���ه اخلا�ص���ة كلفن���ي
له���ا ،و�أن تك���ون �أخالقنا الإ�سالمي���ة هي دعوتنا
باحل�ض���ور نياب���ة عنه ..رحل���ة العمرة تلك،
للآخرين للتعرف على الإ�سالم والإقبال عليه.
كانت خم�ص�صة للمهتدين اجلدد ،واجلاليات
الإ�سالمية ،وت�سعى جلنة التعريف بالإ�سالم • كلم ـ ــة �أخي ـ ــرة
من خالله���ا �إىل حتقيق حلم كل �شخ�ص يف �أذكر نف�سي املق�صرة و�إياكم بالعبء الدعوي
زي���ارة بيت اهلل احلرام ،و�أردنا �أن ن�شاركهم الكبري الذي يجب �أن يكون على قدره ،ون�س�أل
يف الأج���ر م���ن خ�ل�ال اال�ستجاب���ة للدع���وة اهلل القب���ول ولي����س الري���اء للنا����س والعياذ
الكرمي���ة التي وجهت لنا م���ن الأخ املحامي ب���اهلل ،كما نتقدم بال�شكر اجلزيل للقائمني
مني���ف العجم���ي ،وذل���ك من �أج���ل تو�صيل عل���ى جلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام جلهودهم
ٍ
مع���ان وم�شاعر حم���ددة �إىل ه�ؤالء املهتدين الكب�ي�رة يف الدعوة �إىل اهلل ،ونثني على كل
اجلدد و�أبن���اء اجلاليات ببي���ان �أن الإ�سالم �إن�سان على هذه الأر�ض يتطوع من �أجل دينه
دين الرحمة والرتاحم والتوا�صل والتكافل .وبلده ،وكل م�ؤ�س�سة ت�ساهم لتعزيز الأخالق

• كي�������ف تقيمون عمل جلنة التعريف بالإ�س���ل���ام؟
اللجن���ة تقوم بجهد م�شك���ور يف �سبيل دعوة بالإ�ضاف���ة �إىل ذلك ف�إن ه���ذه امل�شاركة منا والقي���م يف املجتمع الكويت���ي ب�صفة خا�صة،
غ�ي�ر امل�سلمني ،وهذا جه���د كبري ال تطيقه تعد �أقل القليل لتلك العمالة التي تعمل على ويف الوطن العربي والعامل الإ�سالمي ب�صفة
�إال دول يف الغال���ب ..وميث���ل حتد ًي���ا وعب ًئا �أر�ضنا ،وت�ساهم يف نه�ضة وطننا.
عامــة.
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ملف العدد

أضخم عمل
مسرحي قيمي لألطفال
للتعريف باإلسالم
كتب :حممود بكر � -أنوار الزنكي

م�س���رح الطف���ل ل���ه �سم���ات خا�صة
ب���ه ،وميث���ل �ض���رورة �إن�سانية مهمة
للتوا�ص���ل بني الأجي���ال املختلفة ،له
جمه���وره اخلا����ص الذي يري���د منا
ر�سائ���ل معينة ،ولغت���ه التي تتنا�سب
م���ع م�ست���واه الإدراك���ي واملع���ريف،
ومو�ضوعاته التي تتنا�سب مع مرحلة
التن�شئة التي مير بها.
لذل���ك جاءت م�سرحية «حكاية علي
باب���ا» لتخ���ط �سط���ورا وف�صوال يف
تنمي���ة الثقافة الإ�سالمي���ة القيمية
ل���دى الطف���ل ،و�إغن���اء �شخ�صيت���ه
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املعرفية من خالل لغة �سهلة ب�سيطة
ت�صل �إىل م�ست���واه الإدراكي ،وفكرة
ب�سيطة وا�ضح���ة فيها من الت�شويق،
والإبه���ار والبهجة وامل���رح ،مرتبطة
بالرتاث العربي.
�إن ه���ذا العم���ل ه���و الأول ال���ذي
تقـــ���وم ب���ه جه���ة تطوعي���ة ،وه���ي
الفريق التطوعي للجنـــة التعريــــف
بالإ�سالم ،ال���ذي د�أب منذ ت�أ�سي�سه
عل���ى تقديــــ���م كل م���ا ه���و جديــــد
وغري تقليـــ���دي ،ومرتبـــط ارتباطا
وثيقا باملجتمع املتواجـــد به.

لق���د ا�ستطاع ه���ذا الفريق �أن يقدم
عمال فنيا ترفيهي���ا ذا فكر �إبداعي
لتنمية قدرات الأطفال وغر�س القيم
املثل���ى املتمثلة يف حب الوطن لديهم
وربطه���م بالأخالقي���ات الإ�سالمية،
م���ن خالل �إب���راز حما�س���ن التن�شئة
واملعامل���ة مع من حول���ه ،وذلك عن
طري���ق التمثي���ل امل�سرح���ي الهادف
بعم���ل م�سرحية للأطف���ال ،على �أن
يكون ري���ع ودخل هذا العمل ل�صالح
م�ش���روع «علمن���ي الإ�س�ل�ام» ال���ذي
يهت���م برعاية امل�سلم�ي�ن اجلدد بعد
�إ�سالمهم.

هذا العم���ل امل�سرحي �سوف يعر�ض
عل���ى م�سرح �صب���اح ال�س���امل التابع
جلامعة الكويت يف منطقة اخلالدية
يف الف�ت�رة من الـ 14-10من ال�شهر
الق���ادم –ب����إذن اهلل -وخ�ل�ال فرتة
عيد الأ�ضحى املبارك ،وي�ستمر ملدة
� 5أي���ام يف مب���ادرة ه���ي الأوىل من
نوعها.

الأف���رع الدعوي���ة للجن���ة التعري���ف
بالإ�سالم.
�إن ه���ذا العمل امل�سرحي لهو �إ�ضافة
جدي���دة �إىل عمل الفريق التطوعي،
حيث يقدمون لن���ا م�سرحية بعنوان
«حكاي���ة عل���ي باب���ا» ،وتتلخ����ص يف
�أن «عل���ى باب���ا» يعي����ش م���ع �أخي���ه

للأطفال يف جمتمعنا امل�سلم ،بحيث
تق���وم بنق���ل تل���ك القيم م���ن خالل
الأ�شخا����ص اخليالي���ة بامل�سرحي���ة،
ب�أ�سل���وب �شيق وج���ذاب حمبب �إىل
نفو����س الأطف���ال؛ بغر����ض متثله���ا
يف �أر����ض الواق���ع ك�أعم���ال حتثه���م
وحت�ضهم على فعل اخلري.

وحول ه���ذا العمل الفري���د واملتميز
كان لن���ا ه���ذا التحقي���ق ال�صحف���ي
حول امل�سرحية وما تقوم به من دور
جمتمعي للأ�سرة امل�سلمة..
بداية يحدثنا مدير عام جلنة التعريف
بالإ�س���ل���ام جم�������ال نا�ص�������ر ال�ش�������طي
عن امل�س�������رحية وم�������ا متثله بالن�س�������بة
للجنة ،قائال :ه���ذه امل�سرحية متثل
�أهمية كب�ي�رة بالن�سبة لعمل اللجنة،
حيث تخرج عن الإط���ار امل�ألوف يف
العم���ل الدعوي �إىل حم���اكاة الواقع
من خ�ل�ال عمل فني ه���ادف يتميز
بالت�شوي���ق والإثارة ل�شريحة من �أهم
�شرائح املجتمع ،وهم الأطفال ،دعاة
امل�ستقب���ل –ب����إذن اهلل -الذين تقوم
وتنه�ض بهم الأمة.

الشطـي:
المسرحيـة تجديــد
في العمل الدعـوي
من خالل عمل فني
يحاكي الواقع

وي�ضيف :لقد م���ن اهلل علينا بفريق
تطوعي يتكون من جمموعة من خرية
«عثمان» وخادمهم «مرجان» يف بيت
�شباب الكويت ،يقدمون لنا اجلديد
ب�سي���ط يك�سبون من �شغ���ل �أيديهم،
يوميا ،ويبهرون املجتمع مبا يقدمونه
وبال�صدفة يكت�شف «علي بابا» مغارة
م���ن �أعمال تطوعية غ�ي�ر م�سبوقة،
عجيب���ة تُفت���ح بكلم���ة �سرية حتوي
ف�أ�صب���ح ركنا �أ�سا�سيا يف عمل جلنة
كن���وزا �سرقته���ا الع�صاب���ة من قرى
التعري���ف بالإ�سالم ،فمنهم انطلقت
عدي���دة ،فيذهب هو و�أخ���وه لإعادة
املاراثون���ات الريا�ضي���ة التي تهدف
امل���ال لأ�صحابه ،ويواجه���ون العديد
�إىل جم���ع �شرائ���ح املجتمع املختلفة
من امل�شاكل مع الع�صابة ،منها وقوع
حول فكرة التعري���ف بالإ�سالم ،من
«عل���ي بابا» �أ�سريا عنده���م� ،إىل �أن
خالل يوم ريا�ضي ،وكذلك الأنا�شيد
ينجحوا يف مهمته���م ويُرجعون املال
الرائع���ة الت���ي ت�ص���ور التعري���ف
لإ�صحابه.
بالإ�س�ل�ام يف �أبهى �ص���ورة ،وتقدمي
اخلدم���ات التطوعي���ة للجالي���ات وي�ؤك���د ال�شط���ي على �أهمي���ة القيم
املوج���ودة يف الكوي���ت ،والتفاعل مع التي حتتوي عليها امل�سرحية بالن�سبة

�أما نائب املدي�������ر العام للجنة التعريف
بالإ�س���ل���ام م .عبدالعزيـ ـ�������ز الدعي�������ج
فيقول� :إن رعاية اللجنة لهذا العمل
امل�سرح���ي هو انتق���ال نوعي جديد
ي�ض���اف �إىل عم���ل جلن���ة التعريف
بالإ�س�ل�ام ،فاللجنة �أقيم���ت �أ�سا�سا
لتق���دمي خدمات نوعي���ة يف املجتمع
الكويتي ،و�أ�صبحت منوذجا يقتــــدى
به يف املجتمعات الأخــرى.
وي�ؤك���د على �أهمية امل�سرحية قائال:
�إن ه���ذه امل�سرحي���ة حتت���وي عل���ى
جانبني عظيمني من الأهمية ،الأول
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ملف العدد

بالن�سب���ة للطفل ،وهو �إ�شعار الطفل
مبكانت���ه ،و�أهميته يف املجتمع الذي
يعي����ش في���ه ،ومتكينه م���ن اكت�ساب
خربات ومع���ارف جدي���دة ت�ساعده
على تكوي���ن �شخ�صية م�سلمة جيدة
يف امل�ستقب���ل ،من خالل التفاعل مع
العم���ل امل�سرحي املقدم ،ومن ناحية
�أخرى خلق �سلوكيات تفاعلية للطفل
مع جمتمعه من خالل العمل اخلريي
الب���ارز يف امل�سرحي���ة بو�ض���وح..
ف�إ�صرار الأطفال يف امل�سرحية على
فعل اخلري وهو «رد امل�سروقات �إىل
�أهلها» بالرغم م���ن ال�صعوبات التي

جم���ال تنمي���ة املجتم���ع وتطوي���ره،
واالهتم���ام بالن����شء ،والإ�سه���ام يف
�صق���ل �شخ�صي���ة الكويتي من خالل
هذه امل�سرحية التي تهتهم بغر�س قيم
احلق ،واخلري ،واجلمال ،واحلفاظ
على الوطن ،ب�أ�سلوب �شيق وجذاب.

ودع���ا الدعي���ج اجلمه���ور الكويت���ي وعن دوره يف امل�سرحية يقول :دوري
واملقيمني �إىل التفاعل مع امل�سرحية هو زعي���م ملجموعة م���ن الل�صو�ص،
التي تكل���ف �إنتاجها (� 45ألف دينار لدي���ه �شغف بامل���ال ،يعي�ش هو ومن
كويت���ي) ،وتعر�ض مل���دة � 5أيام قابلة مع���ه يف العم���ل على �سرق���ة �أموال
للتجدي���د يف الفرتة من  15-10من النا�س .
�شه���ر �أكتوبر القادم (يف فرتة �إجازة
�أم���ا الع�ض���و يف الق�س���م الإعالم���ي
عيد الأ�ضحى املبارك).
التاب���ع للفريق التطوعي �سامل العلي
– ممثل بامل�سرحية -فيقول :حكاية
«عل���ي بابا» م�سرحي���ة هادفة مليئة
باللم�سات الرتبوية املقدمة ب�أ�سلوب
ج���ذاب ،من خ�ل�ال و�سائ���ل عر�ض
مذهل���ة ،و�أكرب ما مل�ست���ه من الأمور
املطروح���ة يف امل�سرحي���ة �أن العمل
اله���ادف املفي���د ال مين���ع �أن يك���ون
م�سليا يف نف�س الوقت.

الدعيـج:
تكوين شخصية مسلمة
جيدة في المستقبل
وخلق سلوكيات تفاعلية
للطفل مع مجتمعه
هدف المسرحيـة

يواجهونه���ا ،يغر�س يف نفو�سهم حب
اخل�ي�ر ،وب���ذل الغ���ايل والنفي�س يف
�سبي���ل الوط���ن ،وال���ذي يتج�سد يف
امل�سرحية يف «القرية».
و�أثن���ى الدعيج عل���ى القائمني على
امل�سرحي���ة قائ�ل�ا� :إن ه���ذا الفريق
التطوع���ي يقدم �أعم���اال جديدة يف
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واملتعة التي تتنا�سب مع كل الأعمار..
وبف�ضل من اهلل �أثناء الربوفات التي
كنا ن�ؤديه���ا �أح�س�ست بالألفة واملتعة
م���ع فري���ق العم���ل ،وكان���ت فر�صة
الكت�س���اب �صحب���ة �صاحل���ة همهم
ن�شر ديننا الإ�سالمي.

وي�ؤك���د العل���ي على �ض���رورة تقدمي
الناف���ع املمت���ع من خ�ل�ال مثل تلك
الأعم���ال ،خا�ص���ة مع فري���ق العمل
هذا� ..إذ �إن هذا العمل املتميز يقدم
ر�سال���ة �سامي���ة نتمن���ى �أن يكون لها
الأثر البالغ يف املجتمع .

وع���ن دوره يف امل�سرحية يقول� :أقوم
بتج�سي���د �شخ�صية «علي بابا» ،وهو
�ش���اب طيب ومرح و�شج���اع كما هو
يف ق�صة علي بابا والأربعني حرامي
امل�شه���ورة ،ولكنن���ا هن���ا ب����إذن اهلل
وم���ن ناحيته فقد قال رئي�س الفريق نقدمها ب�إع���داد جديد مطور حتت
امل�سرحي التابع لفريق «ر�ؤى» حممد مظل���ة دينن���ا الإ�سالم���ي وجمتمعنا
ال�شايجي –ممثل -ع���ن امل�سرحية :املحافظ .
لقد �أعجبتني فكرة امل�سرحية ،لذلك وح���ول فك���رة امل�سرحي���ة يق���ول
�أحبب���ت �أن �أكون �ضم���ن فريق عمل كات���ب وخم���رج امل�سرحي���ة عبداهلل
ي�سع���ى �إىل ن�شر املب���ادئ والأخالق عبدالقدو�س :قم���ت باختيار حكاية
الراقي���ة يف �إط���ار ي�شم���ل الفائ���دة من الرتاث العربي حمبوبة للأطفال،

و�إعدادها بطريقة تتنا�سب مع ديننا
وجمتمعن���ا ،وحتتوي على عدة قيم،
منها� :أهمية االقتداء بالر�سول [،
وح���ب الوط���ن ،والر�ضا مب���ا ق�سمه
اهلل دائما يف كل حال ،والثبات على
ق���ول احلق ،والبعد ع���ن الكذب ولو
كان مزاحا ،وح�سن معاملة اخلدم.

والقي���م الوطني���ة والإ�سالمي���ة,
وي�ضيف :وال�شك �أن و�سائل الإعالم
الي���وم متار����س دور املرب���ي وامل�ؤث���ر
عل���ى �سلوك وقيم الأف���راد وخا�صة
الأطف���ال ،ل���ذا �أخ���ذت م�ؤ�س�س���ة
زخ���رف عل���ى عاتقه���ا م���ن خ�ل�ال
منتجاته���ا الإعالمي���ة املختلف���ة �أن
ترع���ى الأعمال الت���ي تر�سخ عادات
وقي���م املجتمع العرب���ي ب�صفة عامة
واخلليجي ب�صفة خا�صة.

وي�ضيف� :إننا ن�سعى -ب�إذن اهلل� -أن
تكون امل�سرحي���ة ممتعة لكل الفئات
العمري���ة ،ولي�س���ت خم�ص�صة فقط
للأطفال ،وم���ا نطرحه فيها يجعلها وحول احلوار امل�سرحي (ال�سيناريو)
م�سرحية وطنية تربوية دينية هادفة ،يقول :هلل احلمد ف�إن ن�ص امل�سرحية
بالإ�ضافة �إىل �أنها راقية ومميزة من ق���د مت مراجعته من قبل عميد كلية
جهة الديك���ورات والأزياء ،ومن �أهم
ما ميي���ز امل�سرحية �أنه���ا خالية من
املعازف ،وباملقابل وفقنا اهلل لتقدمي
البدي���ل ع���ن املع���ازف ب�إمكان���ات
مط���ورة م���ع املهند�س عا�ص���م البني
الذي يت���وىل توزيع وتنفيذ وهند�سة
�أنا�شيد امل�سرحية.

واجله���ود ال���ذي بذله���ا قائ�ًل�اً � :إن
ال�شراك���ة امل�ؤ�س�سي���ة  -م���ع جلن���ة
التعريف بالإ�س�ل�ام �صاحبة التاريخ
العريق يف الدعوة �إىل اهلل ،وخا�صة
دعوة غري امل�سلمني من ناحية ،ومن
ناحي���ة �أخرى مع الفري���ق التطوعي
وال���ذي يت�أل���ف من نخب���ة من خرية
ال�شب���اب الكويت���ي -لإجن���از �إخراج
ه���ذا العم���ل امل�سرح���ي الرائع يعد
خط���وة �إيجابي���ة يف تطوي���ر العم���ل
اخل�ي�ري والدع���وي والقيمي ينبغي
عل���ى اللجان وامل�ؤ�س�سات العاملة يف
املج���ال اخلريي االقتداء به لتحقيق

الخليفـة:
«حكايــة علي بابا»
فن هـادف يرســخ
القيم اإلسالمية في
المجتمع الكويتـي

ومن ناحيته يقول مدير عام م�ؤ�س�س�������ة
زخ�������رف للدعاي�������ة والإع���ل���ان �أن��������س
اخلليف�������ة :لق����د �آل����ت امل�ؤ�س�س����ة عل����ى
نف�سه����ا �أن تقوم برعاي����ة امل�سرحية من
كافة النواحي �سواء كانت الإعالمية �أو
الفني����ة �أو الإخراجي����ة �أو الديكورات �أو
امل����ادة الن�صية (ال�سيناريو)� ،إمياناً منها
ب�أهمية الفن اله����ادف يف تر�سيخ القيم
الإ�سالمية احلميدة باملجتمع ،بالإ�ضافة
�إىل �أن �إنت����اج م�سرحية للأطفال حتت
"حكاية علي بابا" تعد خطوة �أوىل نحو
م�سرح هادف وم����رح يتنا�سب مع القيم
والعادات والتقاليد للمجتمع اخلليجي
ال�شريع���ة ال�ساب���ق الدكت���ور حممد
ب�صف����ة خا�ص����ة واملجتم����ع العرب����ي
الطبطائ���ي حي���ث ق���ام م�شك���وراً
والإ�سالمي ب�صفة عامة.
بتزكية ن����ص امل�سرحية م�شد ًدا على
وي�ستط���رد قائ�ل�ا� :إنن���ا نهدف من
�ض���رورة وج���ود مثل ه���ذا النوع من
خ�ل�ال امل�سرحي���ة �أن نك���ون خي���اراً
امل�سرحيات ،التي من �ش�أنها النهو�ض
متميزاً وملرتادي امل�سرحيات ال�شعبية
يف الكوي���ت ،مدرك�ي�ن �أهمي���ة هذا القيم الإ�سالمية النبيلة.
الن���وع من الف���ن يف تر�سيخ املفاهيم

�أف�ض���ل النتائ���ج مل���د العم���ل اخلريي
باخلبـــــ���رات والق���درات الب�شــري���ة
الق���ادرة على حتقي���ق طفرة نوعية يف
عمل تل���ك امل�ؤ�س�سات �أو اللجان مثنيا
على الكادر الفني املتمر�س واملحرتف
وال���ذي �سيعك�س �ص���ورة �إيجابية لهذا
و�أ�ش���اد اخلليفة بالفري���ق التطوعي النوع من امل�سرحيـــات بـــــ�إذن اهلل.
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ر�سائل دعوية

م���ن املع���روف �أن الف���ن م���ن �أك�ث�ر
القوا�س���م امل�شرتك���ة م���ع الآخر ،ملا
ير�سم���ه م���ن الب�سمة عل���ى كل فم،
والبهجة عل���ى �أي قلب ،والزينة يف
�أي موق���ع ،والإح�سا�س باجلمال يف
�أي �ص���ورة ،ل���ذا كان الإ�س�ل�ام من
�أكرث الديان���ات التي حتيي ال�شعور
باجلمال وت�ؤيد الفن اجلميل.

و�إذا كان روح الف���ن ه���و �شع���ور
باجلمال والتعبري عنه ،ف�إن الإ�سالم
�أعظ���م دي���ن غر����س ح���ب اجلمال
وال�شع���ور به يف �أعم���اق كل م�سلم،
لأن القر�آن يوقظ احل�س الإن�ساين،
ى ي�شعر باجلم���ال الذي �أودعه
حت��� 
اهلل فينا ويف الكون من حولنا.
�إن ق�ضية الفن ق�ضية تت�صل بوجدان
ال�شعوب وم�شاعره���ا ،وتعمل على جمال ال�شطي
تكوين �أذواقها ،واجتاهاتها ب�أدواته املدير العام للجنة التعريف بالإ�سالم
املتنوعة ،وال مراء يف �أن الفن ميكن
�أن ي�ستخ���دم يف اخلري �أو يف ال�شر،
()19
لأنه و�سيلة �إىل مق�صد.
علمتني الدعــوة

ولقد جاء الفن مبفهومه الأ�سا�سي
لك���ي ي�صل���ح ال ليف�س���د ،ليبن���ي ال
ليه���دم ،حيث �أحيا الإ�س�ل�ام �ألوانا
متنوع���ة م���ن الفن���ون ،ومتي���زت
ح�ضارت���ه ع���ن ح�ض���ارات الأمم
الأخ���رى يف العم���ارة واخل���ط وق���د خ�ص�ص���ت اللجن���ة ريع هذا
والزخرف���ة والنقو����ش ،والأواين الف���ن الأ�صيل املتمثل يف امل�سرحية
النحا�سي���ة واخل�شبي���ة واخلزفي���ة ل�صالح م�ش���روع “علمني الإ�سالم”
وغريها.
وه���و �أحد م�شاريع جلن���ة التعريف
وانطالقا م���ن هذه الر�ؤية حر�صت بالإ�س�ل�ام املعني���ة بتعلي���م الإ�سالم
جلنة التعريف بالإ�سالم على انتهاج للمهتدين اجلدد واجلاليات امل�سلمة
منه���ج حديث يف الدع���وة �إىل اهلل ،املقيمة يف الكويت.
م�ستخدمة الفن الهادف من خالل
�إقام���ة �أول عم���ل م�سرح���ي دعوي
للفري���ق التطوع���ي التاب���ع للجن���ة
يف عي���د الأ�ضحى املب���ارك القادم،
حيث ترك���ز امل�سرحية عل���ى القيم
والأخالق والدعوة.

لغــة الفــن
الدعويــة

وي�سعى ه���ذا امل�ش���روع �إىل �إقامة
دورات تدريبي���ة مكثف���ة لت�أهي���ل
املهتدين �شرع ًي���ا و�إميان ًيا و�سلوك ًيا
و�أخالق ًي���ا ،ب�صورة ت�سمح ب�أن يكون
امل�سل���م �إيجاب ًي���ا فع���اال يف املجتمع
ال���ذي يقيم فيه� ،س���واء كان موطنه
�أو البلد الذي يقيم فيه..

وت�سعى اللجنة �إىل �إي�صال ر�سالتها
الدعوي���ة واحل�ضارية املمتدة لأكرث �أخ�ي�را بات الفن لغ���ة دعوية مهمة
من ثالث���ة عقود جلم���وع امل�سلمني يف الع�ص���ر احلايل ،الت�س���اع دائرة
وغري امل�سلمني ،بلغ���ة الفن الراقي انت�شارها بني املجتمعات وال�شعوب،
ال���ذي ال يتغ�ي�ر باخت�ل�اف اللغات ولرق���ي �ألوان���ه ،ويكف���ي قـــــــــ���ول
والأمكن���ة ،بعر�ض ممي���ز ي�صل �إىل امل�صطف���ى [�) :إن اهلل جميـــــ���ل
العامل �أجمع دون عوائق �أو قيود.
يحب اجلمال(.

اإلسالم أعظم دين
غرس حـب الجمــال
والشعـور به في
أعماق كل مسلم
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مفاهيم دعوية

ومم���ا ي�ؤكد ه���ذا املعنى حديث
�سفي���ان بن عب���داهلل ،حيث قال
لر�س���ول اهلل [) :حدثني ب�أمر
�أعت�ص���م ب���ه �-أي �أ�ستم�سك به-
ق���ال) :قل ربي اهلل ث���م ا�ستقم(
«�أخرجه الرتمذي».

واالعت�صام باهلل وبدينه وبكتابه
واجب ،كم���ا دل على ذلك �آيات
عدي���دة ،منه���ا قوله ع���ز وجـل:
بحبْل اهلل َجمِ ي ًعا
اعتَ�ص ُم���وا ْ َ
د .وليد خالد الربيع } َو ْ
�أ�ستاذ ال�شريعة  -جامعة الكويت َوالَ تَ َف َّرق���وا ْ َوا ْذك��� ُروا ْ ِنْع َمتَ اهلل
َعلَيْك��� ْم �إ ْذ ُكنتُ��� ْم �أَ ْع���دَاء َف َ�أ َّل َ
���ف
�ص َب ْحتُ���م ِب ِن ْع َمتهِ
بَينْ َ ُقلُوبك��� ْم ف�أَ ْ
�إِ ْخ َوا ًنا ،{..قال الطربي« :يعني
بذلك جل ثنا�ؤه وتعلقوا ب�أ�سباب
اهلل جميعا ،يريد بذلك -تعاىل
ذكره -ومت�سكوا بدين اهلل الذي
�أمرك���م ب���ه وعهده ال���ذي عهده
�إليك���م يف كتابه �إليكم من الألفة
واالجتم���اع عل���ى كلم���ة احل���ق
والت�سليم لأمر اهلل.

واعتصموا

بحبـل اهلل

جميعا

ونقل عن �أهل العلم اختالفهم يف
بيان معنى «حبل اهلل» فذكر عن
ابن م�سعود �أنه ف�سره باجلماعة،
وقال �آخرون :عنى بذلك القر�آن
والعهد الذي عه���د فيه ،و�أخرج
ب�سنده عن �أب���ي �سعيد اخلدري
قـــــ���ال :قــــــال ر�ســول اهلل [:
)كتاب اهلل هو حبل اهلل املمدود
م���ن ال�سم���اء �إىل الأر�ض( «وهو
�صحي���ح» ،وقال �آخرون :بل ذلك
ه���و �إخال�ص التوحيد هلل ،فنقل
عن �أبي العالية قوله« :اعت�صموا
بالإخال�ص هلل وحده» ،وعن ابن
زيد قال« :احلبل الإ�سالم».

و�أن ي�ستم���روا على ذلك ويثبتوا
علي���ه وي�ستقيم���وا �إىل املم���ات،
ف����إن من عا�ش عل���ى �شيء مات
عليه ،فم���ن كان يف حال �صحته
ون�شاطه و�إمكانه مداوما لتقوى
رب���ه وطاعت���ه ،منيب���ا �إليه على
ال���دوام ،ثبت���ه اهلل عن���د موت���ه
ورزقه ح�سنا ،ث���م �أمرهم تعاىل
مبا يعينه���م على التق���وى ،وهو
االجتماع واالعت�صام بدين اهلل،
وك���ون دع���وى امل�ؤمن�ي�ن واحدة
م�ؤتلفني غ�ي�ر خمتلفني ،ف�إن يف
اجتم���اع امل�سلم�ي�ن عل���ى دينهم
وائت�ل�اف قلوبهم ي�صل���ح دينهم
وت�صل���ح دنياه���م ،وباالجتم���اع
يتمكنون من كل �أمر من الأمور،
ويح�صل لهم م���ن امل�صالح التي
تتوق���ف عل���ى االئت�ل�اف م���ا ال
ميكن عده���ا من التع���اون على
ال�ب�ر والتقوى ،كما �أن باالفرتاق
والتعادي يختل نظامهم وتنقطع
روابطهم ،وي�صري كل واحد يعمل
وي�سعى يف �شهوة نف�سه ،ولو �أدى
�إىل ال�ضرر العام»� .أهـ
وق���د ج���اء يف ال�سن���ة املطه���رة
م���ا ي�ؤكد هذا املعن���ى ،فعن �أبي
هري���رة قال :ق���ال [�) :إن اهلل
ير�ض���ى لك���م ثالث���ا ويك���ره لكم
ثالث���ا؛ فري�ضى لك���م �أن تعبدوه
وال ت�شرك���وا ب���ه �شيئ���ا ،و�أن
تعت�صموا بحبل اهلل جميعا ،وال
تفرق���وا ،ويك���ره لكم قي���ل وقال
وكرثة ال�س����ؤال و�إ�ضاع���ة املال(
«�أخرجه م�سلم».

دع���ا الق���ر�آن الك���رمي املكلف�ي�ن
�إىل االعت�ص���ام بالدين احلنيف
والتم�س���ك بالوح���ي املع�ص���وم،
اعتَ ِ�ص ُموا ْ
كما قال عز وجلَ } :و ْ
ِحبْ���لِ اهلل َجمِ ي ًعا َوالَ تَ َف َّر ُقواْ{،
ب َ
وتك���رر ذلك يف �أكرث من مو�ضع،
مما يقت�ضي من املكلفني معرفة
معنى االعت�صام وحكمه وف�ضله
قال الن���ووي« :و�أم���ا االعت�صام
و�آث���اره ،ليحققوا م���ا �أمرهم به
ق���ال ال�شي���خ ابن �سع���دي مبينا بحب���ل اهلل فه���و التم�سك بعهده
ربه���م م���ن تدب���ر كتاب���ه وتعقل منا�سب���ة الأمر باالعت�صام بحبل وه���و اتباع كتابه العزيز وحدوده
معانيه وحكمه.
اهلل -ع���ز وج���ل -بع���د الأم���ر والت����أدب ب�أدب���ه ،واحلبل يطلق
فاالعت�ص���ام ه���و التم�س���ك مبا بتقواه« :هذا �أمر من اهلل لعباده على العهد وعل���ى الأمان وعلى
يحمي���ك ويدفع عن���ك اخلطر ،امل�ؤمن�ي�ن �أن يتق���وه ح���ق تقواه ،الو�صل���ة وعلى ال�سب���ب ،و�أ�صله
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م���ن ا�ستعمال الع���رب احلبل يف
مثل هذه الأم���ور ،ال�ستم�ساكهم
باحلبل عن���د �شدائ���د �أمورهم،
ويو�صلون بها املتفرق ،فا�ستعري
ا�س���م احلبل لهذه الأم���ور ،و�أما
قوله [« :وال تفرقوا» فهو �أمر
بل���زوم جماع���ة امل�سلمني وت�ألف
بع�ضه���م ببع����ض وه���ذه �إح���دى
قواعد الإ�سالم» �أهـ.
َ
وق���ال ع���ز وج���لَ } :ف�أقِ ي ُم���وا
اعتَ ِ�ص ُموا
ال�ص�َل�ااَ ةَ َو�آتُوا ال َّز َكاةَ َو ْ
َّ
اَ
هلل هُ��� َو َم ْول ُك ْم َف ِن ْع��� َم المْ َ ْولىَ
بِ���ا ِ
ري{ ،قال ال�شيخ ابن
َو ِن ْع َم الن َِّ�ص ُ
�سع���دي}« :واعت�صم���وا باهلل{
�أي امتنع���وا ب���ه وتوكلوا عليه يف
ذل���ك ،وال تتكل���وا عل���ى حولكم
وقوتك���م }ه���و موالك���م{ الذي
يتوىل �أمورك���م فيدبركم بح�سن
تدب�ي�ره ،وي�صرفكم على �أح�سن
تقديره».
فاالعت�صام ب���اهلل وبدينه �سبيل
النج���اة كم���ا قال -ع���ز وجل:-
} َو َمن يَ ْعتَ ِ�صم ب���ا ِ
هلل َف َق ْد ُهدِ يَ
�إِلىَ ِ�ص��� َر ٍ
ي���م{ ،ق���ال
اط ُّم ْ�ستَقِ ٍ
اب���ن القيم« :االعت�ص���ام نوعان:
اعت�ص���ام ب���اهلل ،واعت�صـ���ام
بحبــــل اهلل ،قال اهلل تعــــالــــى:
ِحبْلِ اهلل َجمِ ي ًعا
اعتَ�ص ُم���وا ْ ب َ
} َو ْ
اعتَ ِ�صموا
والَ تَف َّرقواْ{ وقالَ } :و ْ
هلل هُ��� َو َم ْو اَلك ْم َف ِن ْع��� َم امل ْولىَ
بِ���ا ِ
ري{ ،ومدار ال�سعادة
َو ِن ْع َم الن َِّ�ص ُ
الدنيوي���ة والأخروي���ة عل���ى
االعت�ص���ام ب���اهلل واالعت�ص���ام
بحبل���ه ،وال جن���اة �إال ملن مت�سك
بهاتيــــــ���ن الع�صمتيـــــــ���ن ،ف�أما
االعت�ص���ام بحبل���ه ف�إن���ه يع�صم
م���ن ال�ضالل���ة ،واالعت�ص���ام به
يع�ص���م من الهلكة ،ف����إن ال�سائر
�إىل اهلل كال�سائ���ر عل���ى طري���ق
نح���و مق�ص���ده ،فه���و حمت���اج

�إىل هداي���ة الطري���ق وال�سالمة
فيه���ا ،ف�ل�ا ي�ص���ل �إىل مق�صده
�إال بعد ح�ص���ول هذين الأمرين
له ،فالدليل كفي���ل بع�صمته من
ال�ضاللة و�أن يهديه �إىل الطريق،
والعدة والقوة وال�سالح التى بها
حت�صل ل���ه ال�سالم���ة من قطاع
الطري���ق و�آفاته���ا ،فاالعت�ص���ام
بحب���ل اهلل يوج���ب ل���ه الهداية
واتب���اع الدليل ،واالعت�صام باهلل
يوجب له القوة والعدة وال�سالح
وامل���ادة الت���ي ي�ستلئ���م به���ا فى
طريقه» �أهـ.
واالعت�ص���ام �سب���ب للنج���اة من
النف���اق و�آث���اره اخلط�ي�رة يف
الدني���ا والآخ���رة كما ق���ال -عز
ني فيِ ال َّد ْر ِك
وج���ل�} :إنَّ املُنَافق َ
الأَ ْ�س َفلِ م َن النَّ���ار َولَن تجَ ِ َد لَ ُه ْم
�صل َ ُحوا ْ
نَ ِ�ص ً
ريا ِ�إال ا َّلذي َن تابُوا ْ َو�أَ ْ
َ
�صوا ْ دينَ ُه ْم
َو ْ
اعتَ َ
�ص ُموا ْ باهلل َو�أ ْخل َ ُ
ُ
ني َو َ�س ْو َف
للهّ َف�أ ْولَـئِ���ك َم َع املُ�ؤْم ِن َ
ني �أَ ْج ًرا َع ِظي ًما{،
يُ�ؤْ ِت اهلل املُ�ؤْمن َ
قال اب���ن �سع���دي« :وت�أمل كيف
خ����ص االعت�ص���ام والإخال����ص
بالذك���ر م���ع دخولهم���ا يف قوله
}و�أ�صلح���وا{ لأن االعت�ص���ام
والإخال�ص من جملة الإ�صالح،
ل�شدة احلاجة �إليهما ،خ�صو�صا
يف هذا املقام احلرج الذي متكن
في���ه النف���اق م���ن القل���وب ،فال
يزيل���ه �إال �ش���دة االعت�ص���ام باهلل
ودوام اللج����أ واالفتق���ار �إلي���ه يف
دفع���ه ،وكون الإخال�ص منافيا كل
املنافاة للنفاق فذكرهما لف�ضلهما
وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة
عليهم���ا ،ول�ش���دة احلاجة يف هذا
املقام �إليهما»�أهـ.

�ص ُم���وا ْ ب���ه َف َ�سيُ ْد ِخل ُ ُه ْم فيِ
َو ْ
اعتَ َ
�ضل َويَ ْهدِ يهِ ْم �إِلَيْهِ
َر ْح َم���ة ِّمنْ ُه َو َف ْ
ِ�ص َر ً
اط���ا ُّم ْ�ستَقي ًم���ا{ ،قال ابن
كثري« :قوله} :ف�أما الذين �آمنوا
باهلل واعت�صموا به{� ،أي جمعوا
بني مقامي العبادة والتوكل على
اهلل يف جميع �أمورهم ،وقال ابن
جري���ج� :آمنوا ب���اهلل واعت�صموا
بالقر�آن }فيدخلهم يف رحمة منه
وف�ضل{� ،أي يرحمهم فيدخلهم
اجلنة ويزيدهم ثوابا وم�ضاعفة
ورفع���ا يف درجاتهم م���ن ف�ضله
عليهم و�إح�سانه �إليهم».

وب�ي�ن -ع���ز وج���ل� -أن���ه وحده
يع�ص���م م���ن ي�ش���اء ف�ل�ا يو�صل
�إىل م���ن ع�صم���ه اهلل ،كما قال
ع���ز وجل -لنبي���ه [} :يَ�أَيُّ َهاال َّر ُ�س���و ُل بلِّ ْغ َما �أن���ز َل �إلَيْ َك مِ ن
َّر ِّب َ
���ك َو ِ�إن لمَّ ْ تَ ْف َع��� ْل َف َم���ا بَلَّ ْغ���تَ
َ
رِ َ�سالَتَ��� ُه َواهلل يَ ْع ِ�ص ُم���ك مِ ��� َن
َّا����س �إنَّ اهلل الَ يَ ْه���دِ ي الْ َق��� ْو َم
الن ِ
الْ َكافِ رِ ي���نَ{ ،قال اب���ن �سعدي:
«ه���ذه حماية وع�صم���ة من اهلل
لر�سول���ه من النا����س و�أنه ينبغي
�أن يك���ون حر�صك عل���ى التعليم
والتبلي���غ ،وال يثني���ك عنه خوف
م���ن املخلوق�ي�ن ،ف����إن نوا�صيهم
بيد اهلل ،وقد تكفل بع�صمتك».

وم���ن �أراد اهلل -ع���ز وج���ل-
�إهالكه �أو عقوبته فال عا�صم له
كما قال -عز وج���لَّ } :-ما لَ ُهم
ِّم��� َن اهلل مِ ��� ْن َع ِ
ا�صم{ قال ابن
كث�ي�ر�« :أي مان���ع وال واق يقيهم
العذاب».
وقال -عز وج���ل} :-يَ ْو َم تُ َولُّو َن
ُم ْدبِرِ ي��� َن َم���ا لَ ُك���م ِّم��� َن ا ِ
هلل مِ ْن
َع ِ
���م{ ،قال اب���ن �سعدي« :ال
ا�ص ٍ
واالعت�صام �سبب لنيل رحمة اهلل م���ن �أنف�سك���م قوة تدفع���ون بها
وف�ضله وهدايت���ه كما قال -عز ع���ذاب اهلل ،وال ين�صرك���م م���ن
وجلَ } :-ف�أَ َّما ا َّلذِ ي َن آ� َمنُوا ْ بِا ِ
هلل دونه من �أحد».

القرآن
دستور اإلسالم
د� .إبراهيم ح�ســن ح�سني

الق���ر�آن الك���رمي حب���ل اهلل املمدود ,وعه���ده املعهود,
وظله العمي���م ,و�صراطه امل�ستقي���م ,وحجته الكربى,
وحمجت���ه الو�سط���ى (ج���ادة الطريق) ,وه���و الوا�ضح
�سبيل���ه ,الرا�ش���د دليله ,الذي من ا�ست�ض���اء به �أب�صر
وجنا ,ومن �أعر�ض عنه �ضل وهوى.
فق���د جع��� َل القر�آ ُن م���ن العرب �أمة موح���دة ,جمعهم
م���ن بع���د فرق���ة يف اجلاهلية ،فه���و ن���ور يف الظلمة
و�أن����س يف الوح�شة ,و�صاح���ب يف الوحدة ,و�سمري يف
اخلل���وة ،ومادة للعقل ,وتلقيح للفهم .وقد قال [ يف
منزل���ة القر�آن« :خريكم من تعلم القر�آن وعلمه» وقال
�أي�ض���ا « :ا ْق َرءوا القر�آ َن ف�إنه ي�أتي يو َم القيامةِ �شفي ًعا
لأ�صحابه» ،وقال ابن م�سعود �:إذا �أردمت العلم فانرثوا
الق���ر�آن؛ ف�إن فيه علم الأولني والآخرين .وقال �أي�ضا:
اق���رءوا الق���ر�آن ف�إنكم ت�ؤجرون علي���ه بكل حرف منه
ع�شر ح�سنات.
وق���ال �أبوهري���رة ر�ض���ي اهلل عن���ه� :إن البي���ت ال���ذي
يتل���ى فيه القر�آن ات�سع ب�أهل���ه ،وكرث خريه ،وح�ضرته
املالئك���ة ،وخرجت من���ه ال�شياطني .وينبغ���ي ملن يتلو
الق���ر�آن �أن يعمل به ،ويتدب���ر ويفكر يف معناه ،ويتعظ
بعظات���ه وي�ستك�ي�ن لأحكامه ,وال يك���ون كثري ال�صياح
وال�صخب� ،أو غافال وهو يقر�أ.
ويف الأث���ر :اقر�أ الق���ر�آن ما نهاك )�أي مدة ت�أثرك مبا
في���ه( ف�إن مل ينه���ك فل�ست تقر�ؤه .وم���ا �آمن بالقر�آن
من ا�ستحل حمارمه ..فالقلوب ال�صافية تت�أثر وتبكي
حينم���ا تقر�أ القر�آن �أو ت�سمع���ه ،ففيه هداية العامل..
�إنه املعجزة اخلالدة التي قادت العامل �إىل النور.
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يلال تطوع

�أنوار الزنكي

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

أنا
من طبت
بطيب
أفعالك

و�ألب�س���وه من اجلن���ة وافتحوا له
با ًب���ا �إىل اجلن���ة ..في�أتي���ك من
روحها وريحانه���ا ويُفتح لك ُم ّد
ب�صرك..

كلن���ا ميتون ..لكنك �أنت الوحيد
ال���ذي �إن مت ظلل���ت حيا حتى
قي���ام ال�ساع���ة� ..إن طاب���ت
�أعمال���ك! �ستق���ول ل���ك �أفعالك
كم���ا يقول االبن لوالده �إن مات :ث���م ي�أتي���ك رج���ل ح�س���ن الوجه
كم���ا عا����ش الأب لالبن �سيعي�ش طي���ب الريح فيقول ل���ك� :أب�شر
االبن للأب.
بالذي ي�سرك،
لي�س املهم ال�سرعة يف الإجناز ..فتقول له :من �أنت؟ فيقول :هذا
�إمنا املهم الن���وع والقدر املعريف يومك الذي كنت توعد..
الذي �أفدت به الآخرين..
فتق���ول ل���ه :من �أن���ت فوجهك
وح���ذار �أن تقي����س نف�س���ك مبا الذي يجيء باخلري؟!
�أجن���زت حت���ى الآن ،ولك���ن مبا
فيق���ول� :أن���ا عمل���ك ال�صال���ح،
حققته ،مقارنة بالتحديات التي
�صالتـــــــ���ك� ،صوم���ك ،قراءتك
مررت بها..
للق���ر�آن� ،صدقتـــــــــــــ���ك ،ب���رك
دع���ك م���ن الق���ول :له���ا ف�ل�ان بوالديك ،جهادك يف �سبيل اهلل،
وف�ل�ان� ..أنت ك���ن لها و�أبهر من دع���ا�ؤك يف ج���وف اللي���ل� ،أنت
حولك بطيب �أفعالك..
م���ن �صنعتني� ..أن���ت من جعلت
واعلم �أنك متثل دينك يف �أقوالك وجهي طي ًبا بطيب �أفعالك ،حني
و�أفعالك ،بل وحتى مظهرك..
حمل���ت على عاتق���ك هم دينك،
وتذك���ر ذل���ك الي���وم ..وتخي���ل �أنت ب ّي�ض اهلل وجهك..
لوكنت �أنت املخاطب!
فتقول :رب �أقم ال�ساعة مادمت
ي���وم ي�أتي���ك مل���كان فيقعدانك
فيقوال لك من ربك؟ فتقول ربي
اهلل

ثم يقوالن لك ما دينك؟ فتقول:
ديني الإ�سالم

�أرى مقعدي من اجلنة..

�أل�س���ت حت���ب �أن تك���ون �أن���ت
املخاطـــــــ���ب يف ذل���ك احل���وار
العظيم؟

ال تدري ب�أي عمل تختم حياتك،
فيق���والن من نبيك؟ فتقول نبيي لعلها بكلم���ة تكتبها! �أو بحروف
حممد [..
تنطقه���ا لتنف���ع بها غ�ي�رك! �أو
ٍ
من���اد من ال�سم���اء �أن بعم���ل ترجو في���ه ر�ضا اهلل ،ولو
فين���ادي
ريا!
�صدق عبدي ف�أفر�شوه من اجلنة كان ي�س ً

أل���ح عليكم
ه���ل تعلم���ون مل���اذا � ّ
لتلحق���وا برك���ب م���ن وهب���وا
�أنف�سه���م و�أوقاتهم خلدمة ديننا
العظي���م؟ لأنن���ي ع�ش���ت معه���م
ل���ذة �أ�شبع���ت زواي���ا عديدة يف
نف�س���ي لطاملا كان���ت متعط�شة،
بل وعاي�شت بركة ما �شهدتها يف
عم���ري كله �إال بعدم���ا �صار يل
عمل ال �أريد من���ه �إال وجه اهلل،
�إن���ه التط���وع� ،إنها متع���ة �أدندن
على �أوتارها دو ًما ،لأين �أحببتُ
لك���م �أن تعي�شوه���ا بتفا�صيلها..
وت�شع���روا بتلك الراحة العظمى
التي �أح�س بها� ..أح�س دائ ًما �أن
�أحالمي تتحق���ق من خالل تلك
الأعم���ال التطوعي���ة ال�صاحل���ة
التي تقربني من اهلل � اً
أول ثم من
جناحاتي..
�أل���ح عليكم لتجرب���وا �أن تخطوا
يف هذا الطريق ولو خطوة ،لعل
عملاً من تلك الأعمال اخلال�صة
يري���ح ما بكم من غمة� ،أو ي�سمو
بكم لفرحة �سرمدية مرجوة ،لأن
اهلل قد وعدنا ب�سعادة التن�ضب
بتلك الأفعال الطيبة حني قال:
�صالحِ ً ا ِ ّم���ن َذ َك ٍر َ�أ ْو
} َم��� ْن َعمِ َل َ
�أُنثَى َوهُ��� َو ُم ْ�ؤمِ ٌن َفلَن ُْح ِي َي ّن ُه َح َيا ًة
َط ّي َب ًة َولَنَ ْجزيَ ّن ُه ْم �أَ ْج َرهُم ب� ْأح َ�سنِ
َما َكانُوا ْ يَ ْع َملُونَ{

)النحل(97 :

�أبحـ ـ ــاث

دراسة مقارنة

مكانة المرأة وواقعها..
قبل وبعد اإلسالم

عمرو عبداملوىل

تُعترب مكانة املر�أة يف الإ�سالم من �أهم
املو�ضوعات التي يهتم بها الغرب ،وال
يخف���ى علينا �أنه���م يتخذونها ذريعة
للنيل من دين الإ�سالم والطعن فيه،
ولك���ن �أي�ضا ال نغ�ض الطرف عن �أن
هن���اك بع�ض املن�صفني الذين قر�أوا
ع���ن الإ�سالم ب�إن�ص���اف وعبرّ وا عن
�آرائهم مث���ل مار�سيل بوازار (مفكر,
وقان���وين فرن�س���ي معا�ص���ر) ،حيث
يقول�" :إن الإ�سالم يخاطب الرجال
والن�س���اء عل���ى ال�س���واء ويعامله���م
بطريق���ة (�شب���ه مت�ساوي���ة) وتهدف
ال�شريع���ة الإ�سالمية ب�شكل عام �إىل
غاي���ة متميزة هي احلماي���ة ،ويقدم
الت�شري���ع للم���ر�أة تعريف���ات دقيق���ة
عم���ا لها من حقوق ،ويبدي اهتماما
�شديدا ب�ضمانها .فالق���ر�آن وال�سنة
يح�ض���ان عل���ى معاملة امل���ر�أة بعدل
ورفق وعطف ,وق���د �أدخال مفهوما
�أ�ش���د خلقي���ة ع���ن ال���زواج ,و�سعيا
�أخريا �إىل رفع و�ضع امل�ؤمنة مبنحها
عددا من الطموحات القانونية �أمام
القانون وامللكية اخلا�صة ال�شخ�صية,
والإرث"
وكذل���ك امل�ست�ش���رق امي���ل درمنغ���م
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(م�ست�ش���رق فرن�س���ي ,عم���ل مديرا
ملكتب���ة اجلزائر) ال���ذي يقول" :مما
الريب فيه �أن الإ�سالم رفع �ش�أن املر�أة
يف بالد العرب وح�سن حالها".

الت�شريعات التي ت�صون كرامة املر�أة
ومتنع ا�ستغاللها ..ف�إننا �إذن �سنعقد
مقارن���ة ت�ستح�ضر حال امل���ر�أة قبل
الإ�سالم عند العرب وغريهم.

ويق���ول �أي�ضا" :م���ن اخلط�أ الفا�ضح
والغلو الفادح قولهم �أن عقد الزواج
عند امل�سلمني عب���ارة عن عقد تباع
في���ه امل���ر�أة فت�ص�ي�ر �شيئ���ا مملوكا
لزوجه���ا ،لأن ذل���ك العق���د يخ���ول
للمر�أة حقوقا �أدبي���ة وحقوقا مادية
من �ش�أنها �إع�ل�اء منزلتها يف الهيئة
االجتماعي���ة" ،ونح���ن –امل�سلمني-
ن�ؤم���ن �أن �شريع���ة الإ�س�ل�ام �شريعة
عاملي���ة عادلة حتقق امل�صالح للعامل،
ولق���د ارتقـــ���ى الإ�س�ل�ام مبكانــــ���ة
املــــ���ر�أة و�أوالهــــ���ا عناي���ة فائقـــــة،
حيـــث جاء الإ�ســالم ليقـــول } َولَ ُه َن
ِ���ن بالمْ ْعــــ ُروف{،
مِ ثْــ��� ُل ا ّلـــِي َعلَيْهــــ ّ
ُـــــــــــن بِامل ْعـــــــــــ ُر ِ
َ} َع ِ
وف{،
ا�شــــــ ُروه
ّ
} َوال تُ َ
ُ���ن ِلتُ�ض ِ ّي ُقوا َعلَيْهِ نَ{،
�ضا ّروه ّ
وت�سمي���ة بع����ض �سور الق���ر�آن با�سم
امل���ر�أة ك�س���ورة "مرمي" ،ب���ل وهناك
�سورة ت�سمى �سورة "الن�ساء".

امل ـ ــر�أة عند الع ـ ـ ــرب
قبل الإ�سـ ـ ــالم
• مل يك���ن للمر�أة ح���ق الإرث ،وكانوا
يقول���ون يف ذل���ك "ال يرثن���ا �إال م���ن
يحمل ال�سيف ،ويحمي البي�ضة".
• مل يك���ن للم���ر�أة عل���ى زوجه���ا �أي
ح���ق ،ولي�س للطالق ع���دد حمدود،
ولي����س لتعدد الزوج���ات عدد معني،
و�إذا مات الرج���ل ،وله زوجة و�أوالد
م���ن غريها؛ كان الول���د الأكرب �أحق
بزوجة �أبي���ه من غريه ،فهو يعتربها
�إر ًثا كبقية �أموال �أبيه!
• وكان عن���د الع���رب يف اجلاهلي���ة
�أنواع من الزواج الفا�سد الذي �أبطله
الإ�سالم

• كان الع���رب يف اجلاهلية يكرهون
البنات على البغاء ويدفنونهـــــــــن يف
ال�ت�راب �أحي���اء )و�أد البنات( خ�شية
ومبا �أن املر�أة يف الإ�سالم لها مكانة العار ،وقد حرم الإ�سالم هذه العادة
�س���ن الب�شعة.
متمي���زة ،ومب���ا �أن الإ�س�ل�ام
ّ

"إذا تعبن أو متن األمر ال يهم،
فليمتن بعد الوالدة،
فهذه هي وظيفتهن"
• امل�صلــح امل�شهــور مارتـــن لوثـــر

امل ــر�أة يف الديانة اليهودية
وامل�سيحية
�إن الأدي���ان ال�سماوي���ة الثالثة تتفق
عل���ى حقيق���ة واحدة ،وه���ي �أن اهلل
خل���ق الرج���ل وامل���ر�أة ،وه���و خالق
الك���ون ب�أكمله ،لكن يب���د�أ التعار�ض
ب�ي�ن الأدي���ان –كما ا�ستق���ر و�ضعها
بع���د حتري���ف الأدي���ان ال�سابق���ة
للإ�سالم -بع���د خلق �أول رجل و�أول
ام���ر�أة ،فكم���ا يف العقي���دة اليهودية
وامل�سيحية حرم اهلل على �آدم وحواء
الأكل م���ن ال�شج���رة املحرم���ة ،لكن
احلية و�سو�ست حل���واء �أن ت�أكل من
ال�شج���رة ،وحواء و�سو�س���ت لآدم �أن
ي�أكل معها عندم���ا الم اهلل �آدم على
ما فعله؛ �ألقى كل الذنب على حـــواء
«التكوين »12 :3
ث���م �أتبع ذل���ك �أن قال الإل���ه للمر�أة:
تكث�ي�را �أكرث �أتعاب حبل���ك ،بالوجع
تلدي���ن ..لك���ن الإ�سالم ج���اءت فيه
ال�صورة خمالفة لهذا ،حيث قال اهلل
�س لَ ُه َم���ا َّ
ال�شيْ َطا ُن
تع���اىلَ } :ف َو ْ�س َو َ
ليُبْ���ديَ لَ ُه َم���ا َم���ا ُووريَ َعنْ ُه َم���ا مِ ن
َ�س ْو َءاته َما َو َقا َل َما نَ َها ُك َما ربُّك َما َع ْن
ال�شج َرة �إال �أن تَكونَا َمل َ َكينْ ِ �أ ْو
هَ ـ���ذه
َ
َ
تَ ُكونَ���ا م��� َن الخْ الدِ ي���نَ{ «الأعراف:
 ،»20فالق���ر�آن جعل ذن���ب الأكل على
تغو �آدم �أو
�آدم وح���واء معا ،فح���واء مل ِ
تخدعه ،واحلمل لي�س عقابا من اهلل.

وق���د ذكر يف الت���وراة "املر�أة ال يحق
لها �أن تدر�س التوراة".

تقوم على �أنها هي التي �أغوت �آدم..
ولقد �أث���رت هذه ال�ص���ورة ال�شائهة
على وجود املر�أة يف املجتمع ،فاملر�أة وق���د �صرح حاخام يه���ودي "�أنه من
يعتق���د �أنه���ا ورثت الذنب م���ن �أمها الأف�ضل �أن يحرتق كتاب التوراة دون
ح���واء ،بالت���ايل فامل���ر�أة ال يوثق بها �أن تقر�أه امر�أة".
ولي�س���ت عل���ى خلق ،فف���ي الإجنيل "و�أن���ه ال يحق للرج���ل �أن يعلم ابنته
الكاثوليكي )ال يوجد خطيئة ميكن الت���وراة" وق���ال القدي����س ب���ول يف
مقارنتها بخطيئة املر�أة ،ف�أي خطيئة العه���د اجلديد" :لت�صم���ت ن�سا�ؤكم
تك���ون وراءه���ا امر�أة وب�سب���ب املر�أة يف الكنائ����س لأن���ه لي�س م�أذونا لهن
�سنموت جمعيا(.
�أن يتكلم���ن ،بل يخ�ضع���ن كما يقول
وقد عدد حاخام يهودي ت�سع لعنات النامو����س �أي�ضا ،ولك���ن �إن كن يردن
عل���ى امل���ر�أة ب�سب���ب ال�سق���وط من �أن يتعلمن �شيئا فلي�س�ألن رجالهن يف
الفردو����س" :على امل���ر�أة ت�سع لعنات البيت ،لأنه قبي���ح بالن�ساء �أن تتكلم
ثم املوت :الطمث ودم العذرية وتعب يف كني�سة"(كورنثـــو�س .)35-34 :14
احلم���ل وال���والدة وتربي���ة الأطفال فكي���ف تتعل���م امل���ر�أة �إذا كان غ�ي�ر
وتغطي���ة ر�أ�سه���ا ك�أنه���ا يف ح���داد ،م�سموح له���ا �أن تتحدث؟ كيف تنمو
وتخرم �أذنها مثل اجلارية وال ي�ؤخذ فكري���ا �إذا كان���ت يج���ب �أن تك���ون
ب�شهادتها ،وبعد كل هذا املوت".
خا�ضع���ة متاما؟ كيف تو�سع �أفقها؟!
وحت���ى الآن ،اليه���ود الأرثوذك����س
يقولون يف �صالتهم" :نحمد اهلل �أننا
مل نخل���ق ن�ساء" .ودع���اء �آخر يوجد
يف كتاب ال�صالة عند اليهود "احلمد
هلل �أن���ه مل يخلقني وثنيا ،احلمد هلل
�أن���ه مل يخلقني ام���ر�أة ،واحلمد هلل
�أنه مل يخلقني جاهال".

كل ه���ذا التحق�ي�ر يقابل���ه �ص���ورة
م�شرق���ة ملوقف الإ�س�ل�ام من املر�أة،
فهاهي جت���ادل ر�سول اهلل وتعار�ض
خليفة امل�سلمني ،ولها ذمتها املالية،
وتق���وم مبمار�سة جتارتها ،وو�صفهن
الر�سول [ ب�شقائق الرجال،

وامل���ر�أة احلائ����ض �أي�ض���ا يف الكتاب
وامل�صلح امل�شهور مارتن لوثر ال يرى فائدة املقد����س مدن�س���ة وتدن����س كل م���ا
للمر�أة �سوى �إجناب كثري من الأبناء "�إذا حولها� ،أي �شيء �أو �أي �أحــــد تلم�سه
تع�ب�ن �أو منت الأمر ال يه���م ،فليمنت بعد يظل مدن�سا يومــــ���ا ب�أكمله )الويني
.(23-19 :15
الوالدة ،فهذه هي وظيفتهن".

بل يف الإجنيل الكاثوليكي يقول بكل والتلمود يعترب املر�أة احلائ�ض قاتلة،
حتى بدون �أن تلم�س �أحدا.
�إن �صورة ح���واء (املر�أة) يف الإجنيل و�ضوح "�إن ميالد الفتاة خ�سارة".
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�أبحـ ـ ــاث
املـ ـ ــر�أة يف احل�ضـارة الرومانيـ ــة
والإغريقي ــة والهندي ـ ــة
كانت املر�أة مظلومة على الدوام ،بل
كانت كما يقول عنها د .عبدال�سالم
الرتمانين���ى يف كتاب���ه "الو�سيط يف
تاري���خ القانون والنظ���م القانونية":
�إنها ال متثل الأ�سالف؛ فهي �إن كانت
زوجه ال تنحدر منهم؛ و�إن كانت ابنة
ال ينحدر الأ�سالف منها؛ ولي�س عند
موتها عبادة خا�صة.
فه���ذه كانت حياة املر�أة عندهم؛ فال
يلي���ق بالكاهن �أن ي�صلي على امر�أة؛
وال يج���وز �إ�شعال املجام���ر و�إ�ضرام
الن���ار يف مواق���د املعاب���د م���ن �أجل
موت الأنثى؛ بل ق�ضت �شرائع الهند
القدمية "�أن الوباء واملوت واجلحيم
والأفاع���ي خري م���ن امل���ر�أة" ،وكان
حق الأنث���ى يف احلياة ينتهي بانتهاء
حي���اة زوجها الذي ه���و مالكها قبل

�أن يك���ون زوجه���ا؛ وم���ا عليها  -من
ب���اب الواج���ب -بعد م���وت و�إحراق
جث���ة زوجه���ا �إال �أن تلق���ي بنف�سه���ا
يف الن���ار �أ�س���وة مبالكه���ا؛ و�إال ف�إن
اللعنة الأبدية �ستحيق بها �إىل نهاية
الزمان.

الفي���دا كانت هذه عالمة الف�ساد يف
اململك���ة" .وي���روي "املج�سطي" عن
�أي���ام �شان���درا جوبت���ا "�إنَّ الرباهمة
يحول���ون بني زوجاته���م وبني درا�سة
الفل�سفة؛ لأنَّ الن�ساء �إن عرفن كيف
ينظ���رن �إىل ّ
اللذة والألـ���م ،واحلياة
م�س
واملوت ،نظرة فل�سفية� ،أ�صابهن ٌ
من جنون� ،أو �أبَينْ بعد ذلك �أن يظلن
على خ�ضوعهن"

وكان���ت م�سلوب���ة احلري���ة واحلقوق
ب���كل �أنواعه���ا ،وق���د ورد يف بع����ض
الن�صو����ص يف �شرعه���م �أنه "ال تليق
احلرية املطلقة باملر�أة قط ،بل يجب والهندو�س ـ كما جاء يف منو�سمرتي
�أن يرعاها �أبوها يف �صغرها وزوجها ـ ي�شجع���ون عل���ى ال���زواج املبك���ر،
ويعت�ب�رون عدم الزواج ع���ارا ،ومنذ
بعد ذلك وابنها يف كربها".
ال�صغ���ر يهت���م الأه���ل ب�إمت���ام زواج
وامل���ر�أة ال تتاح لها فر�صة التح�صيل �أوالده���م .وال���زواج يرب���ط امل���ر�أة
العلم���ي خا�صة ،لأ ّنَها ال تطيق ذلك ،بزوجه���ا رباطا �أبدي���ا ،لذلك انت�شر
ويقوده���ا �إىل اجلن���ون .وكذل���ك عنده���م �إذا مات الزوج قبل الزوجة
يحرمونه���ا درا�س���ة كت���ب الفي���دا �أن حت���رق الأرملة مع جثمان زوجها
والويدا املقد�سة عندهم.
لأ َّنه خري لها �أن ال تبقى بعده.
ينق���ل "ديوران���ت" يف ه���ذا" :ففي لك���ن الهن���د احلديث���ة �أوقف���ت هذه
املهابهاراث���ا �إذا در�س���ت امل���ر�أة كتب العادة لأنها امتهان للمر�أة الهنديــة.

" ففي المهابهاراثا إذا درست
المرأة كتب الفيدا كانت هذه
عالمة الفساد في المملكة"
• ديورانـــــت

امل ـ ـ ــر�أة يف العامل الغ ـ ــربي
بنظ���رة عابرة ع���ن مكانة امل���ر�أة يف
الع���امل الغربي ،فه���ي �أ�سو�أ حاال ،ال
يح�سب لها ح�ساب� ..سلعة تتداولها
�أي���دي جت���ار الأخ�ل�اق ،وب�أبخ����س
الأثم���ان ،بو�صفهن زين���ة للمجال�س،
و�أداة من �أدوات الرتف التي يحر�ص
الأغني���اء واملرتف���ون عل���ى �إبرازها
زه���وا وعجبا ،ومل تك���ن قط مو�ضع
االحرتام احلقيقي كمخلوق �إن�ساين
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جدي���ر بذاته ،بل ت�ستغل يف الأعمال تكون �إن�سانا؛ لكنها خملوقه من �أجل
خدمة الرجل فقط ومن �أجل راحته
والوظائـــف التي تهان فيها.
ويف الع�ص���ور الو�سط���ى عق���دت يف هو فح�سب.
العديد من البلدان الأوروبية العديد يف �إجنل�ت�را ح���رم املل���ك "ه�ن�ري
م���ن االجتماع���ات للبح���ث ب�ش����أن الثامن" على املر�أة الإجنليزية قراءة
امل���ر�أة ،وم���ا �إذا كان���ت تع���د �إن�سانا الكتاب املقد�س ،وظلت الن�ساء حتى
�أم ال! وق���د ذك���ر د� .أحم���د �شلب���ي ع���ام 1850م غ�ي�ر مع���دودات م���ن
يف كتاب���ه "مقارن���ة الأديان" �أن �أحد املواطنني؛ وظللن حتى عام 1882م
هذه االجتماع���ات قد مت يف فرن�سا لي�س لهن حق���وق �شخ�صية؛ وال حق
ملعرف���ة ماهية امل���ر�أة؛ وبع���د نقا�ش له���ن يف التملك اخلا����ص؛ وقد روى
تبني للمجتمع�ي�ن �أن املر�أة ميكن �أن املفك���ر ليك���ي " "Lickyيف كتاب���ه

"تاري���خ الأخالق الأوروبي���ة" الكثري
م���ن احلكايات التي ه���ي �أقرب �إىل
اخليال منها �إىل احلقيقة؛ فقد روى
يف كتاب���ه املذكور كي���ف كان الرجال
يف �إجنل�ت�را يفرون من ظ���ل الن�ساء
ويت�أثمون من قربهن واالجتماع بهن؛
وكان���وا يعتق���دون �أن م�صادفتهن يف
الطري���ق والتح���دث �إليه���ن ،ولو كن
�أمهات �أو زوجات �أو �شقيقات حتبط
�أعمالهم وجهودهم الروحية.
كل ه���ذه الروايات التاريخية املوثقة
تدح����ض االدع���اءات الباطل���ة التي
يتخذه���ا �أعداء الإ�س�ل�ام يف العامل
الغرب���ي (غري امل�سل���م) للهجوم على
الإ�سالم والنيل من���ه والإ�ساءة �إليه،
مما جعل املفه���وم يرت�سخ لديهم �أن
الإ�س�ل�ام ي�ضطهد امل���ر�أة وال يوفيها
حقها ،ويرجع ذلك �إىل �سوء فهم� ،أو

املـ ـ ـ ــر�أة يف الإ�س ـ ـ ــالم

حرم على النساء
قراءة الكتاب
المقدس ،وظللن
حتى عام 1850م
غير معدودات
من المواطنين
• امللك هنـــري الثامــن

ق���راءة غ�ي�ر من�صف���ة ع���ن الإ�سالم
ب�صف���ة عام���ة ..كان���ت ه���ذه نظرة
عابرة على �ص���ورة املر�أة يف جاهلية
الع���رب القدمية ..وكذل���ك �صورتها
ل���دى احل�ض���ارات والأمم الأخرى..

ومبقارنته���ا بنظ���رة الإ�س�ل�ام له���ا
�سيتب�ي�ن لن���ا املكانــــ���ة املرموق���ة
الت���ي و�ض���ع فيه���ا الإ�س�ل�ام امل���ر�أة
مم���ا يدحـ�ض كـــ���ل ال�شبــــ���ه املثارة
ويظهـــــر زيفهــا.

ِ�سا ًء{ فالأمر يف
مِ نْ ُه َما ِر َجاال َك ِث ً
ريا َون َ
الإ�س�ل�ام مل يقف عن���د احلفاظ على
حق املر�أة يف احلياة فقط ،و�إمنا َّ
ِّ
رغب
الإ�سالم يف الإح�سان �إليهن.

�أنثى فل���م يئدها ومل يهنها ومل ي�ؤثر
ول���ده عليه���ا؛ �أدخل���ه اهلل اجلن���ة(,
ومن مظاهر تكرمي الإ�سالم للمر�أة،
�أن �أعطاها ح���ق الت�صرف يف مالها
وحق التملّك من دون �أن يجعل للزوج
عليها من �سبيل ،حيث �أثبت الإ�سالم
للم���ر�أة ذِ َّم���ة مال ِّي���ة م�ستقلَّ���ة متا ًما
كالرج���ل؛ فله���ا �أن تبي���ع وت�شرتي،
وت�ست�أج���ر وت� ِ ّؤجر ،وتوكل وتهب ،وال
ِح ْج���ر عليها يف ذلك مادامت عاقلة
ر�شي���دة ،وذل���ك انطال ًقا م���ن قوله
تع���اىلَ } :ف����إِ ْن �آنَ ْ�ستُ ْم مِ نْ ُه��� ْم ُر ْ�شدًا
َفا ْد َف ُعوا �إِلَيْهِ ْم �أَ ْم َوالَ ُه ْم{«الن�ساء.»6 :

�أح���اط الإ�س�ل�ام امل���ر�أة ب�سي���اج م���ن
الرعاية والعناية ،وارتفع بها وقدَّرها،
وح ْ�س���ن معاملتها
وخ�صه���ا بالتك���رمي ُ
َّ
من مظاهر تكرمي الإ�سالم لل�صغرية:
�سواء كانت ابن ًة �أوزوج ًة �أو�أخ ًتا.
قال ر�س���ول اهلل [َ ) :م��� ْن يلي م ْن
ْ َ
وق�ضى الإ�سالم عل���ى مبد�أ ال َّتفرِ قة هَ ذه الْبنَ ِ
ات َ�شيْ ًئا َف َ�أ ْح َ�س َن �إِلَيْهِ نَ؛ ُك َن
ب�ي�ن الرج���ل وامل���ر�أة يف القيم���ة لَ ُه �سترْ ا مِ َن ال ّنارِ (.
الإن�سان ِّي���ة ،و�أنزله���ا املكانة التي مل
تبلغه���ا يف ديانة �أو عقي���دة �سابقة ،ث���م �أمر الر�سول [ بتعليمها فقال:
ميا َر ُجل َكانَ ْت عنْ َدهُ ولي َدةٌ َف َعل َم َها
فق���رر �أنَّ امل���ر�أة والرج���ل ُخ ِل َقا من )�أَ َ
َّ
�أ�ص���ل واحد؛ ق���ال تع���اىل} :يا�أيها َف�أَ ْح َ�س��� َن تَ ْعلي َم َه���اَ ،و�أَدبَ َه���ا َف� ْأح َ�س َن
ُّ َ
النَّا�س ا َّت ُق���وا رب ُكم ا ّلذِ ي َخل َ َق ُكم من تَ�أْدِ ي َب َهاَ ..فل َ ُه �أَ ْج َران(.
ْ ْ
َّ ُ
ُ
َ
َ
نَ ْف����س َواحدَة َوخل َق منْ َه���ا َز ْو َج َها َوبَ ّث ق���ال ر�س���ول اهلل [) :من كانت له

م
م ا ّل ِذي َخ َل َق ُك ْ
اس ا َّت ُقوا َر ّب ُك ُ
ياأ ُّي َها ال َّن ُ
ْ
احدة َو َخ َل َق م ْن َها َز ْو َج َها
من َن ْفس َو َ
َو َب ّ
سا ًء
ث مِ ْن ُه َما ِر َجاال َك ِثي ًرا َو ِن َ
• �ســورة

الن�ساء1:
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�أبحـ ـ ــاث
وم���ن احلق���وق ال�سیا�سی���ة للم���ر�أة
حقه���ا يف البیعة واحل�سبة وال�شورى
والأمان والإج���ارة والن�صیحة وغری
ذلك ،وملا �أَ َج���ا َرتْ �أم هانئ بنت �أبي
طال���ب رجلاً م���ن امل�شرك�ي�ن ،و�أبى
علي –ر�ض���ي اهلل عنه� -إال
�أخوه���ا ّ
�أ ْن يقتل���ه ،كان ق�ض���اء الر�سول [
يف ه���ذه احلادثة ق���ول�) :أَ َج ْرنَا َم ْن
� َأج ْر ِت يَا �أ ّم هَ ان ٍِئ(.
ومن مظاهر تكرمي الزوجة� :أن جعل
لها حقو ًقا عادلة ،ففي حجة الوداع،
يق���ول [) :فاتق���وا اهلل يف الن�ساء،
ف�إنك���م �أخذمتوه���ن ب�أم���ان اهلل،
وا�ستحللت���م فروجه���ن بكلمة اهلل(،
ويقول�) :إن من �أكمل امل�ؤمنني �إميا ًنا
�أح�سنهم خل ًقا و�ألطفهم ب�أهله(.
و�أي�ض���ا حقه���ا يف اختي���ار ال���زوج،
واحرتام �إرادته���ا ،وهذا املوقف من
أم�سه���ا
�أدق املواق���ف يف حياته���ا ،و� ِ ّ
مب�ستقبله���ا ،ويتجل���ى ذل���ك يف حق
امل���ر�أة البكر يف اختي���ار الزوج ،فعن
عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت� :س�ألت
ر�س���ول اهلل ع���ن اجلاري���ة يُنكحه���ا
�أهله���ا� ،أتُ�ست�أم���ر �أم ال؟ فق���ال له���ا
ر�س���ول اهلل« :نع���م تُ�ست�أ َمر» فقالت:
فقلت له� :إنها ت�ستحي ،فقال ر�سول
اهلل« :فذلك �إذنها� ،إذا هي �سكتت».

من كانت
له أنثى فلم
يئدها ولم
يهنها ولم
يؤثر ولده
عليها؛ أدخله
اهلل الجنة
• حـــديث �شريـــف
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وبذل���ك ال يج���وز �إجباره���ا عل���ى
االقرتان برجل ال تريده.

خريك���م لأهله ،و�أن���ا خريكم لأهلي(
«�أخرجه الرتمذي وابن ماجه».

ث���م مل َّ���ا ت�صري زوج��� ًة يح���ثُّ ال�شرع وك���ذا �أوجب لها الع�ش���رة باملعروف
احلني���ف عل���ى ُح ْ�س���ن معاملته���ا حال احلــــب ويف حال الكراهيــــــة:
َا�ش ُروهُنّ بامل َ ْع ُر ِ
وع�شرته���ا؛ مب ِ ّي ًن���ا �أن ُح ْ�س���ن ِع ْ�ش َرة } َوع ِ
رهتُ ُموه ُّن
وف َف ِ�إن َك ْ
َ
الن�س���اء دليل عل���ى نُبْل نف�س الرجل َف َع َ�س���ى �أن تَ ْك َرهُوا ْ َ�شيْ ًئا َويَ ْج َع َل اهللُ
ريا{«الن�ساء.»19 :
وك���رمي طباعه ،فيقول الر�سول [ :فِ يهِ َخيرْ ً ا َك ِث ً
)�إنّ ال ّر ُج��� َل �إِ َذا َ�س َق���ى ا ْم َر�أتَ��� ُه مِ ��� َن
وه���ذه الع�ش���رة للزوج���ة باملع���روف
الْـ َماءِ � ِأج��� َر( .ويقول مره ًبا) :اللّ ُه ّم،
ت�صب���ح ميزا ًن���ا للخريي���ة عن���د اهلل
���ر ُج َح��� َّق ّ
�ْيِنْ  :الْ َيتِيم
ال�ضعِ ي َف ِ
� ِ يّإن � َأح ِ ّ
ي�ستب���ق في���ه امل�سلم���ون �إىل حمب���ة
َوامل َ ْر�أَة(.
اهلل ور�ض���اه ،فقد قال [�) :إن من
وقد كان الر�سول [ قدوة عملية يف �أكمل امل�ؤمن�ي�ن �إميا ًنا �أح�سنهم خل ًقا
ذلك؛ ف���كان يف غاية الرقة واللطف و�ألطفهم ب�أهل���ه( «�أخرجه الرتمذي
مع �أهله ،ي���روي يف ذلك الأ�سود بن و�أبوداود و�أحمد».
يزيد النخعي ،فيقول� :س�ألتُ عائ�شة
�ص���وا بِال ِن َّ�س���اءِ
)ا�ستَ ْو ُ
ر�ض���ي اهلل عنها :م���ا كان النبي [ وقول���ه [ْ :
َخيرْ ً ا( «رواه البخاري».
ي�صنع يف �أهله؟ قالتَ ) :كا َن فيِ مِ ْهنَةِ
�أَ ْهلهَ ،ف ِ�إ َذا َح َ
ال�صالةَُ ،قا َم �إىل وهك���ذا فالعالقة الزوجي���ة �سل�سلة
�ض َر ِت َّ
ال�صالةِ(.
متبادل���ة م���ن احلق���وق والواجبات،
َّ
ي���روى عنه �أي�ضا )كلك���م راع ،وكلكم وهي قائمة على مبد�أ الأخذ والعطاء
هن ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف
م�س����ؤول عن رعيت���ه ...والرجل راع } َولَ ُهن مِ ثْ ُل ا ّل���ذِ ي َعلَيْ ّ
ِلر َج���الِ َعلَيْهِ ��� َن َد َر َج ٌة{«البق���رة:
يف �أهل���ه ،وهو م�س����ؤول عن رعيتهَ ،ول ِ ّ
وامل���ر�أة راعية يف بي���ت زوجها وهي ،»288
م�س�ؤول���ة ع���ن رعيته���ا( «�أخرج���ه و�أوج���ب اهلل تع���اىل للزوجة ال�سكن
البخاري وم�سلم».
الك���رمي املتنا�س���ب مع ق���درة الزوج
وروي عن���ه �أي�ضا �أن���ه قال) :خريكم املالي���ة ،قال تع���اىل }�أَ ْ�سكِ نُوه ُّن مِ ْن
َحيْثُ َ�س َكنتُم ِ ّمن ُو ْجدِ ُك ْم{«الطالق:
.»6

و�أما الوفاء للزوجة بعد وفاتها فقد
النب���ي �أروع الأمثلة يف ذلك،
�ض���رب
ُّ
النب���ي [ �إذا �أتي
ق���ال �أن����س ع���ن
ّ
بالهدية ق���ال" :اذهب���وا �إىل فالنة،
ف�أنها كانت �صديقة خلديجة".
ومن مظاهر تك���رمي الإ�سالم للمر�أة
املنزلة العلية التي �أوالها للأم ،فقد
�أو�صى اهلل تعالـــى بها بعد عبادتـــــه
اعبُدُوا اهلل
فقال ع���ز وجـــــــ���لَ } :و ْ
َو اَل تُ ْ�شرِ ُك���وا ِب���هِ َ�شيْ ًئ���ا َوبِالْ َوا ِل َديْ���نِ
�إِ ْح َ�سا ًنا{«الن�ساء.»36 :
ق���ال ابن عبا�س :يري���د الرب ،برهما

َو َل ُهــن ْ
مث ُل
ا ّلذي َع َل ْي ِه َّن
وف
ِبا ْل َم ْع ُر ِ
َولل ِّر َجــال
َع َل ْي ِه َّن َد َر َج ٌة
• �ســورة البقــرة:

مع اللطف ،ولني اجلانب ،فال يغلظ
لهم���ا يف اجل���واب ،وال يح���د النظر
�إليهم���ا ،وال يرفع �صوته عليهما ،بل
يك���ون بني يديهم���ا كالعبد بني يدي
ال�سي���د تذل�ل�ا لهم���ا .وق���د حملها
الر�س���ول �أمانة تربي���ة الأوالد فقال
مكر ًم���ا لها) :وامل���ر�أة راعية يف بيت
زوجه���ا وهي م�س�ؤولة ع���ن رعيتها(
«متفق عليه».

وال�سيم���ا الأم .و�أك���د العناية بها يف
حال كربها و�ضعفها ،جاء رجل �إىل
ر�سول اهلل فقال :يا ر�سول اهللَ ،من
�أح��� ّ ُق النا�س بح�سن �صحابتي؟ قال:
«�أم���ك» ق���ال :ثم َمن؟ ق���ال�) :أمك(
ق���ال :ثم َمن؟ ق���ال�) :أمك( قال :ثم
َم���ن؟ ق���ال�) :أب���وك( «رواه البخاري
وم�سل���م» .فف���ي احلدي���ث جن���د �أن
الر�سول �أو�صى بالأم ثالث مرات.

�صيْنَا ا ِلإنْ َ�سا َن
 - 1قوله تعاىل َ } :و َو ّ
ِب َوا ِل َديْهِ �إِ ْح َ�سا ًنا{«الأحقاف.»15:
 - 2وقال تع���اىلَ } :و َق َ
�ضى َربُّ َك َ�أ اّل
تَ ْعبُ���دُوا � اّإل �إ َّي���اهُ َوبالْ َوا ِل َديْن � ْإح َ�سا ًنا
ِ�إ ّم���ا يَبْل ُ َغ ّن عنْ���د َ
َك الْك�َب�ررَ � َأح ُد ُه َما
ُ
�أ ْو كلاَ ُه َم���ا َف�َل�ااَ تَ ُق ْل لَ ُه َم���ا �أ ٍ ّف َو اَل
ميا.
تَنْ َه ْر ُه َم���ا َو ُق��� ْل لَ ُه َم���ا َق��� ْو اًل َكرِ ً
َو ْ
�ض لَ ُه َما َجنَا َح ال ُذ ِ ّل مِ َن ال َّر ْح َمةِ
اخفِ ْ
َو ُق��� ْل َر ِ ّب ا ْر َح ْم ُه َم���ا َك َم���ا َر ّب َي���انيِ
ريا{«الإ�سراء.»23-23 :
َ
�صغِ ً
لقد �أم���ر اهلل تع���اىل بعبادته وحده
يف الآيت�ي�ن ،وق���رن بعبادت���ه ال�ب�ر
بالوالدي���ن ،وهذا يدل عل���ى �أهمية
�إك���رام الأم والأب ،ونه���ى الأوالد �أن
يقول���وا للوالدي���ن ق���وال �سي ًئا ،حتى
وال الت�أفيف ال���ذي هو �أدنى مراتب
القول ال�سي���ئ ،وال يجوز للأوالد �أن
ينهروهما ،وي�صدر منهم كالم قبيح،
بل على الأوالد �أن يخاطبوا الوالدين
بالرف���ق والل�ي�ن ،والق���ول احل�س���ن،

صوا
اس َت ْو ُ
ْ
ــــاء
س ِ
ِبال ِّن َ
خ ْيـــــــــ ًرا
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وم���ن حق الأم على ولده���ا �أن ينفق
عليه���ا �إذا احتاج���ت �إىل النفق���ة،
مادام قادرا م�ستطيعا..
تل���ك ه���ي �شريع���ة الإ�س�ل�ام الت���ي
حفظت للمر�أة حقوقها وخ�صو�صيتها
و�صانت لها كرامتها ومكانتها ورفعت
قدره���ا ،مبا يثبت وجودها ،ويحرتم
ذاته���ا ،ويرد له���ا اعتباره���ا ،ويكرم
�ش�أنه���ا ،ويعز ر�أيه���ا ،ويزيل ظلمها،
وي�ضيء حياتها بطاعة ربها ،وي�سعد
قلبه���ا بذك���ر ربه���ا ،ويزي���ن عمرها
به���دي خالقها ،ومن هنا يدرك املرء
ب���كل يق�ي�ن �أن الإ�س�ل�ام فعال وحقا
كما قــــ���ال عنــــه العزيز احلكيــــــم:
} َولَ َق ْد َك َّر ْمنَا بَني �آ َد َم َو َح َملْنَا ُه ْم يف
الْبرَ ِ ّ َوالْ َب ْحرِ َو َر َز ْقنَاهُم ّمن َّ
الطي َبات
َو َف َّ
�ضلْنَاهُ��� ْم على َكثِري ممّ َّ ��� ْن َخل َ ْقنَا
تَ ْف ِ�ضي ً
ال{«الإ�ســـراء.»70 :
تك���رمي امل���ر�أة لذاته���ا� ،أي كجن�س،
ف�أت���ى الإ�سالم وكرمها �أعظم تكرمي
فجعلها هي والرجل على حد �سواء،
"فالن�ساء �شقائ���ق الرجال" كما قال
ر�س���ول اهلل �صل���ى اهلل علي���ه و�آل���ه
و�سل���م ،وقد ق���رر الإ�س�ل�ام ت�ساوي
الذك���ر بالأنثى يف �إن�سانيتهما وكافة
الأمور العبادية ،ومل مييز بينهما يف
�شيء �إال حال التعار�ض مع الطبيعة
التكوينية والنف�سية والوظيفية للذكر
�أو للأنثى.
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�أبحـ ـ ــاث

م ِب ُ
األ َ
إذا ُب ِّ
نثى َ
َو َ
ظ ّل
ش َر أَ َح ُد ُه ْ
ظيم.
س َو ّدا َو ُه َو َك
ٌ
َو ْج ُه ُه ُم ْ
َي َت َوا َرى َ
وء َما
س ِ
من ا ْل َق ْو ِم من ُ
ون
به أَ ُي ْم ِ
ُبش َر ِ
س ُك ُه َع َلى ُه ٍ
ساء
س ُه ِفي ال ُت َر ِ
اب أال َ
أَ ْم َي ُد ّ
َما َي ْح ُك ُم َ
ون
• �ســــورة النحل:

وقد حذر القر�آن من �صنيع اجلاهلية
الت���ي كانت تنتق�ص امل���ر�أة وتعتربها
ع���ارا تتخل����ص من���ه بو�أده���ا ح���ال
الطفولة } َو�إ َذا بُ ِ ّ�ش َر َ�أ َح ُد ُه ْم بِا ُلأنثَى
َظ��� ّل َو ْج ُه��� ُه ُم ْ�س��� َو ّدا َوهُ��� َو َك ِظي��� ٌم.
يَتَ��� َوا َرى م َن الْ َق ْو ِم م���ن ُ�سوءِ َما بُ ِ ّ�ش َر
ب���هِ �أَيمُ ْ ِ�س ُك ُه َعلَى ه ٍ
ُ���ون �أَ ْم يَد ُّ�س ُه فيِ
اب �أال َ�ساء َما يَ ْح ُك ُمونَ{«النحل:
الترُ َ ِ
.»59-58

59-58

و�ضم �أ�صابعه�« .أخرجه م�سلم»� .أي
�أن���ه يجاور النبي [ يف اجلنة ،كما
تتج���اور الأ�صبع���ان يف ي���د الواحد
فينا.

كل ه���ذا الرتغي���ب واحل���ث م���ن
الإ�سالم ليبطل �شرعة اجلاهلية يف
انتقا�ص امل�ؤن�س���ات الغاليات الالتي
ِّ
يرغب النب���ي [ مبحبتهن فيقول:
)ال تكرهوا البنات ،ف�إنهن امل�ؤن�سات
ويف �إزاء ه���ذا الواق���ع اجلاهل���ي الغاليات( «�أخرجه �أحمد».
الظ���امل خ����ص النب���ي [ البن���ات وي�ب�ر�أ الإ�س�ل�ام من تف�ضي���ل الذكر
والأخ���وات باملزيد من و�صاته فقال :على الأنثى ،ويع���د باجلنة من �أكرم
)م���ن يلي م���ن ه���ذه البن���ات �شيئا ،الأنث���ى و�أن�صفه���ا ،ق���ال ر�سول اهلل
ف�أح�س���ن �إليه���ن؛ ُك َّ
���ن ل���ه �سرتا من [) :م���ن كانت ل���ه �أنثى فلم يئدها
النار( «�أخرجه البخاري وم�سلم».
ومل يهنه���ا ومل ي�ؤث���ر ول���ده عليه���ا؛

ّ
وب�ش���ر باجلن���ة م���ن �أح�س���ن رعاية �أدخل���ه اهلل اجلنة( «�أخرجه �أبوداود
الإن���اث من �أخــــ���وات وبنات ،فقال :و�أحمد».
)م���ن كان ل���ه ث�ل�اث بن���ات �أو ثالث و�أو�صى الإ�سالم برعاية الأنثى� ،سواء
�أخوات� ،أو ابنتان �أو �أختان؛ ف�أح�سن كانت ابنة �أم �أو زوجة �أم �أو حتى �أمة،
�صحبته���ن واتق���ى اهلل فيه���ن؛ فل���ه بل و�أكد على رعاية حقوقها حتى يف
اجلنة( «�أخرج���ه الرتمذي و�أبوداود حال العبودية ،فف���ي حديث الثالثة
و�أحمد».
الذي���ن ي�ؤتيه���م اهلل �أجره���م مرتني
ويرتفع اجلزاء يف حديث �آخر ليبلغ
باملح�س���ن �إليه���ن �إىل �أعل���ى اجلنة،
حي���ث �أنبي���اء اهلل وال�صاحل���ون من
عباده ،يقول [) :من عال جاريتني
حتى تبلغا؛ جاء يوم القيامة �أنا وهو(
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ذك���ر [) :الرج���ل تكون ل���ه الأمة،
فيعلمه���ا فيح�سن تعليمه���ا ،وي�ؤدبها
فيح�سن �أدبها ،ثم يعتقها فيتزوجها،
فل���ه �أجران( «رواه البخاري» .كرمها
بنت���ا ،و�أعلى مكانته���ا� ،إذ حث على

تربيته���ا وتعليمه���ا ،وجع���ل لرتبي���ة
البن���ات �أجــ���را عظيم���ا ،ومن ذلك،
قولــــه [َ ) :م ْن َعا َل َجاريَتينْ ِ َحتَى
تَبْل ُ َغا َجا َء يَ ْو َم الْقِ َيا َمةِ �أَنَا َو ُه َو َو َ
�ض َّم
�أَ�صاب َع���هُ( «رواه م�سل���م» .وروى ابن
���ر ر�ضي
ماج���ه ع���ن ُعقب َة بْ��� َن عامِ ٍ
اهلل عن���ه ق���ال�َ :سمِ ْع���تُ َر ُ�سو َل ا ِ
هلل
[ يَ ُقو ُلَ ) :م��� ْن َكا َن لَ ُه ثَ ُ
الث بَنَ ٍ
ات،
���نَ ،و�أَ ْط َع َم ُه َّن َو َ�س َقاه َُّن
�صبرَ َ َعلَيْهِ َّ
َف َ
ُ���ن مِ ��� ْن ِج َدتِهِ ُك َّن لَ��� ُه ِح َجا ًبا
َو َك َ�ساه َّ
مِ ��� ْن ال َّن���ارِ يَ��� ْو َم الْقِ َيا َم���ةِ ( «رواه ابن
ماج���ه و�صححه الألباين يف �صحيح
ابن ماج���ه» .وقوله" :من ِجدَته" �أي
من غناه ،وباجلمل���ة؛ فالإ�سالم رفع
م���ن �ش�أن امل���ر�أة ،و�أعلى من مكانتها
و�س���وى بينه���ا وبني الرج���ل يف �أكرث
الأحكام ،فهي م�أمورة مثله بالإميان
والطاع���ة ،وم�ساوي���ة ل���ه يف ج���زاء
الآخ���رة ،وله���ا حق التعب�ي�ر ،تن�صح
وت�أم���ر باملعروف وتنه���ى عن املنكر،
وتدع���و �إىل اهلل ،وله���ا حق التملك،
تبي���ع وت�ش�ت�ري ،وت���رث ،وتت�ص���دق
وته���ب ،وال يج���وز لأح���د �أن ي�أخ���ذ
مالها بغري ر�ضاها ،ولها حق احلياة
الكرمية ،ال يُعتدى عليها ،وال تُظلم.
وله���ا ح���ق التعليـــــــم ،ب���ل يجب �أن
تتعلم ما حتتاجــــــه يف دينــــها.
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طريــق الهدى

لق���د ي�س���ر اهلل �سبحانه وتعاىل الدع���وة لي�س���ت بالأم���ر الهني،
للإن�س���ان مع���امل ي�سرت�ش���د بها فالداعي���ة تواجهه���ه �صعوب���ات
�أثن���اء �س�ي�ره يف طري���ق احلياة جم���ة ،فالنف����س الب�شري���ة متيل
الدنيا لي�صل �إىل الغاية املرجوة� ،إىل االنط�ل�اق واحلري���ة ،وعدم
و�أوج���ب علين���ا �سل���وك طري���ق التقيد ،واملخالفة واتباع الهوى،
الإمي���ان به واتباعـــــ���ه ،و�أخـــــذ ولذل���ك ق���ال ع���ز وج���ل�} :إ َّنا
علي���ه العهد بذل���ك ،قال تعاىل�َ :سنُلْقِ ���ي َعلَيْ َ
���ك َق��� ْو اًل ثَقِ ي�ًل�اً {،
} َو�إِ ْذ �أَ َخ��� َذ َربُّ َك مِ ْن بَنِي �آ َد َم مِ ْن فو�صف الطاعات بالقول الثقيل
ُظهُورِ ِه ْم ُذ ِّر َّيتَ ُه ْم َو�أَ ْ�ش َه َد ُه ْم َعلَى بالرغ���م من ي�سره���ا و�سهولتها،
َ
َ
�أنْ ُف ِ�سهِ ��� ْم �ألَ ْ�ستُ ِب َر ِّب ُك ْم َقالُوا بَلَى وذلك ملخالفتها للهوى والنف�س.
َ
َُ ُ
َ َ
ْ
َّ
�شهِ ْدنا �أ ْن تقولوا يَ ْو َم القِ َيا َمةِ ِ�إنا فينبغ���ي عل���ى الداعي���ة �إدراك
ُكنَّا َع��� ْن هَ َذا َغافِ ل َ
ِ�ي�ن{ ،وحذر م���دى �صعوبة املهم���ة التي يقوم
الإن�س���ان م���ن اتب���اع خط���وات
بها و�أهميته���ا بالن�سبة للمدعو،
ال�شيطان في�ضله ال�سبيل.
فاملدع���و خم�ي�ر ب�ي�ن طريقني،
�إن الإن�س���ان خم�ي�ر بني طريقني ،ومهمتن���ا ه���ي م�ساعدت���ه على
طريق اخلري وطري���ق �آخر لل�شر� ،سل���وك طري���ق توحي���د اهلل عز
طريق لله���دى وال�سعادة يف الدنيا وج���ل املوج���ب لدخ���ول جنت���ه،
والآخ���رة ،وطري���ق �آخ���ر لل�شق���اء والبع���د ع���ن طري���ق ال�ش���رك
والع���ذاب يف الدني���ا والآخ���رة ،وال�ضالل املوجب لعقابه..
ورزقن���ا بنعم���ة العق���ل والوجدان
النبي [ رج��� ٌل ،فقال :يا
�أت���ى
َّ
نف���رق بهم���ا ب�ي�ن الطريق�ي�ن ،بل
ر�سول اهلل ،ما املوجبتان؟ ،فقال:
�إن���ه �سبحانه وتع���اىل �أر�شدنا �إىل
“من م���ات ال ي�شرك باهلل �شيئا
�سلوك الطريق ال�صحيح ،يف قوله
دخ���ل اجلنة ،ومن م���ات ي�شرك
ال�س ِبي َل ِ�إ َّما
تع���اىل�} :إِ ّنَا هَ َديْنَ���اهُ َّ
َ�شاكِ ���را و�إم���ا َك ُف���ورا{ ،وتف�س�ي�ر باهلل �شيئا دخل النار”.
ً َ ِ َّ
ً
الآي���ة� :أي بينا ل���ه وعرفناه طريق ولذلك وج���ب علينا بذل اجلهد
الهدى وال�ض�ل�ال ،واخلري وال�شر مل�ساعدة الآخرين وهدايتهم �إىل
ببعث الر�سل ،ف�آمن �أو كفر ،كقوله الإ�س�ل�ام ،دون انتظ���ار للنتائج،
تعاىلَ } :وهَ َديْناهُ ال ّنَ ْج َديْ ِن{ .قال فالنتائ���ج بي���د اهلل ع���ز وج���ل،
جماه���د� :أي بينا ل���ه ال�سبيل �إىل �أم���ا الب�ل�اغ وتو�صي���ل الر�سالة
للآخري���ن ،و�إر�شادهم وتعريفهم
ال�شقاء وال�سعادة.
هنا ي�أتي دور الدعاة يف الدعوة بالإ�سالم فهو عمل �أ�سا�سي لأي
�إىل اهلل -ع���ز وج���ل -فهم ورثة م�سلم ين�صب نف�سه داعية.
الأنبي���اء؛ يدعون �إلي���ه ،ويدلون وجلنة التعريف بالإ�سالم �أطلقت
عليه ،ويق���ع عليهم عبء �إخراج حمل���ة دعوي���ة ه���ذا الع���ام حتت
ممتاز ،وهو “خلك فعال..
عنوان
ٍ
النا�س من ال�ضالل �إىل الهداية،
ٍ
ومن الظلم���ات �إىل النور ،وهذه بطي���ب الأفع���ال” حت���ث في���ه كل

م�سلم على القيام بواجبه يف دعوة
غري امل�سلمني �إىل الإ�سالم ،و�إنقاذ
ه�ؤالء النا����س من ظلمات ال�شرك
والعبودي���ة لغري اهلل عز وجل �إىل
عبودي���ة اهلل الواحد الأحد الفرد
ال�صم���د� ،إىل �سلوك طريق اجلنة
والبعد عن طريق النار..
عن �أن����س بن مالك ق���ال :بينما
�أن���ا �أ�س�ي�ر م���ع ر�س���ول اهلل [
�إذ هبط���ت به راحلت���ه من ثنية ،املحامي منيف العجمي
ور�س���ول اهلل [ ي�س�ي�ر وحده ،مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف
بالإ�سالم
أ�سهلت به الطريق �ضحك
فلم���ا �
ْ
وك�ب�ر ،فكربنا لتكب�ي�ره ،ثم �سار
رت���وة(�أي :خط���وة) ث���م �ضحك
وكرب ،فكربنا لتكبريه ،ثم �أدركناه
فقال القوم: يا ر�سول اهلل ،كربنا
لتكبريك ،وال ندري مم �ضحكت!
فق���ال:«ق���اد الناق���ة يل جربيل
علي���ه ال�س�ل�ام ،فلم���ا �أ�سهل���تُ
التف���تَ �إيل فق���ال: �أب�شر وب�شر
�أمتك �أنه من قال: ال �إله �إال اهلل
وح���ده ال �شريك له دخل اجلنة،
ف�ضحكت وك�ب�رت ربي ،ثم �سار
رتوة ث���م التفت �إيل فقال: �أب�شر
وب�ش���ر �أمتك �أنه م���ن قال ال �إله
�إال اهلل وح���ده ال �شريك له دخل
اجلنة وقد حرم اهلل عليه النار،
ف�ضحكت وك�ب�رت ربي ففرحت
».
بذلك لأمتي 
لقد ف���رح الر�س���ول [ بب�شارة
جربي���ل علي���ه ال�س�ل�ام باجلنة
مل���ن ي�سل���م وي�شه���د ال�شهادتني ،تحقيق شهــادة
وهن���ا ي�أت���ي دورن���ا يف �إدخ���ال «ال إل��ه إال اهلل» تحتاج
الف���رح وال�سرور على قلوب غري
امل�سلم�ي�ن بتعريفه���م بالإ�س�ل�ام إلى ب��ذل الجهد من
ودخوله���م يف رحمت���ه ،وحتقيق الدعــ��اة لمس��اعدة
اآلخريـــن لنيلها
موجبة دخولهم للجنة.

«الموجبتان»
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المسلمون في أوروبا..

محمدا [
جيل يحب
ً

د .عــالء حممــد �سعي ــد

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

لق���د بع���ث اهلل تع���اىل حمم���دا [ باخلري
والهدى ودين احلق والرحمة للنا�س �أجمعني،
قال اهلل تع���اىلَ } :و َما �أَ ْر َ�سلْنَ َ
���اك �إِ اَّل َر ْح َم ًة
ِلل ْ َعالمَ ِ نيَ{ «الأنبياء »107 :

وع���ن �أبي هريرة ق���ال :قال ر�سول اهلل [:
"ي�أيها النا�س �إمنا �أنا رحمة مهداة" (احلاكم
يف م�ستدرك���ه ج ���� /1ص  91حدي���ث رق���م:
)100

وق���د بل���غ النبي [ ر�سالة رب���ه ،ون�شر دين
احل���ق ،ودع���ا النا����س �إىل اله���دى واخلري،
و�أر�شده���م �إىل ما في���ه �صالحهم يف دينهم
ودنياهم.
قال اهلل تع���اىل} :ياَ�أَي َها النبِي �إِ ّنا �أَ ْر َ�سلْنَ َ
اك
اه���دًا َو ُم َب ِ ّ�ش��� ًرا َونَذِ ي��� ًراَ .ود ِ
َ�ش ِ
َاع ًيا �إِلىَ اهلل
ريا{.
ِب�إِ ْذنِهِ َو ِ�س َر ً
اجا ُم ِن ً
و�أجهد النبي [ نف�سه يف دعوة النا�س �إىل اهلل
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تع���اىل ،وق�ضى حياته يف �إر�ش���اد العباد �إىل ما
فيه �سعادتهم يف الدنيا ،وجناتهم يف الآخرة.
وجعل اهلل تعاىل حمبة النبي حممدا [ يف
قلوب �أتباعه حمبة ال تدانيها حمبة ملخلوق �آخر
منذ خلق اهلل الأر�ض �إىل قيام ال�ساعة.
ظه���رت هذه املحبة جلي���ة وا�ضحة يف حياة
ر�سول اهلل [ ،من حمبة �أ�صحابه -ر�ضوان
اهلل تعاىل عليهم-له [.
مب���ا يعجز البيان ع���ن ت�صويره والل�سان عن
ذكره وو�صفه وتعبريه.
فق���د ر�أين���ا م���ن �صحابة ر�س���ول اهلل حمبة
لر�سول اهلل [..
حمبة فوق الو�صف والت�صور.
حمبة فاقت حمبة النف�س التي بذلوها فداء
لر�سول اهلل [.
حمب���ة فاقت حمبة الول���د والوالد والزوجة
والأهل واملال ،ومتع الدنيا كلها.
فقد كان �شعارهم ر�ضوان اهلل تعاىل عليهم:
فداك نف�سي و�أبي و�أمي يا ر�سول اهلل.

ومل يك���ن ذلك جم���رد �شعار نظ���ري ،و�إمنا
ثبت بالتجرب���ة يف مواطن كثرية من مواقف
ال�صحابة حول ر�سول اهلل [.

وتوارث���ت �أجي���ال ه���ذه الأمة حمب���ة النبي
حممد [.
وكيف ال؟!

وهو النبي الذي جاءنا من عند اهلل بدين احلق
ف�أخرجن����ا اهلل به من الكف����ر �إىل الإ�سالم ،ومن
ال�شرك �إىل التوحيد ،ومن ال�ضاللة �إىل الهدى،
ومن الظلمات �إىل النور.

وه����و املعلم ال����ذي �أخرجنا اهلل ب����ه من ظلمات
اجلهل واخلرافة �إىل نور العلم واليقني واحلق.

وه���و القدوة الذي يقت���دى به ،والأ�سوة التي
يت�أ�س���ى بها م���ن �أراد �أن ير�ض���ي اهلل تعاىل
وينال ال�سعادة يف الدنيا والآخرة.
وه���و القائ���د الذي جع���ل اهلل به لأم���ة العرب
ولأمة الإ�سالم ذكرا بني الأمم ،وبر�سالته منهجا
م�ستقيما وحياة كرمية و�سعادة يف الدارين.

ف�ل�ا عج���ب �إذن �أن تك���ون حمبت���ه �أكرث من

محمد [ جعل
ألمة العرب
واإلسالم ذك ًرا بين
األمم

حمبة النف�س والنفي�س ،و�أن تبقى حمبته يف واجب���ات الوق���ت واحلال والزم���ان واملكان،
الأمة دينا وعقيدة واتباعا ،تتعلمها وتتوارثها للتعب�ي�ر ع���ن حمبة ر�س���ول اهلل [ ،ب�شكل
الأجيال جيال بعد جيل.
عملي.

امل�سلمـ ــون يف �أوروبا وحمبة النبي [ واجب ـ ـ�������ات عملي ـ ـ�������ة للم�س�������لمني يف �أوروب ـ�������ا:
وامل�سلم����ون يف �أوروب����ا ال يقل حبهم لر�سول اهلل � اً
أول :واجبنا جت ـ ـ ـ ــاه النب ـ ــي [:
[ عن امل�سلمني يف م�شارق الأر�ض ومغاربها - 1 .الإمي���ان ال�صـــادق :قـــــال اللــه تعالـــى:
َّا����س �إنيّ َر ُ�س���و ُل اهلل ِ�إلَيْك ْم
وه���ذا ما ينزعج من���ه احلاقدون على الإ�سالم } ُق��� ْل يَا�أيُّ َه���ا الن ُ
اخلائفون من انت�شاره ،املرجتفون من ت�أثريه.
�ض اَل
ال�س َم��� َوات َوالأ ْر ِ
َجمي ًع���ا الذي لَ ُه ُمل ْ ُك ّ
فيعم���دون �إىل ا�ستف���زاز امل�سلم�ي�ن بالإ�ساءة �إىل �إِلَ َه �إِ اَل ُه َو يُ ْحيي وَيمُ يتُ َف�آمنُوا باهلل َو َر ُ�سوله
ّبي الأ ّم ّي ا ّلذِ ي يُ�ؤْمِ ُن بِا ِ
هلل َو َك ِل َماتِهِ َوا َّت ِب ُعوهُ
النب���ي [ ،وه���ي الإ�ساءة الت���ي ال تقلل �أبدا من الن ّ
�ش����أن املحبة يف قلوب امل�ؤمنني ،بل جتعلها بف�ضل لَ َعل ُك ْم تَ ْهتَدُونَ{ «الأعراف.»158:
اهلل تعاىل تزيد وتقوى وت�شتد.
 - 2االتب���اع احلقيقي للنب���ي [ ،قال اهلل
ومن احلال الذي نراه من امل�سلمني يف �أوروبا ،تع���اىلُ } :ق ْل �إ ْن ُكنتُ ْم تحُ بُّ���و َن اهلل َفا ّت ِب ُعونيِ
ومن ا�ستفزاز الأعداء لهم مبا يفعلونه جتاه يُ ْح ِببْ ُك ُم اهللُ َويَغْفِ ��� ْر لَ ُك ْم ُذنوبَك ْم واهللُ َغ ُفو ٌر
النبي [ ،ومن جه���ل العامة يف املجتمعات َر ِحي ٌم{ «�آل عمران.»31 :
الغربي���ة بحياة النبي حمم���د [ ،ور�سالته - 3 ،االقت���داء به [ ،قال اهلل تعاىل} :لَ َق ْد
و�سريته ،و�أخالقه ،وقيمه ،و�شمائله..
َكا َن لَ ُك��� ْم يف َر ُ�سولِ ا ِ
هلل �أُ ْ�س َوةٌ َح َ�سنَ ٌة لمِ َ ْن َكا َن
َ
َ
هّ
ريا{
نق���ول ب����أن هن���اك واجبات عل���ى من يحب يَ ْر ُج���و اهلل َوالْ َي ْو َم ْال ِآخ َر َو َذ َك��� َر الل َك ِث ً
ر�سول اهلل [..
«الأحزاب»21 :

ِي �أَ ْولىَ
 - 4املحبة له [ ،قال تعاىل} :النب ُّ
باملُ�ؤْ
من�ي�ن مِ ��� ْن �أَنْ ُف ِ�سهِ ْم{ ،وكم���ا قال ر�سول
َ
اهلل [) :والذي نف�سي بيده ال ي�ؤمن �أحدكم
حت���ى �أكون �أحب �إليه من نف�سه وماله وولده
والنا�س �أجمعني(�« .صحيح البخاري»
 - 5توق�ي�ره [ ،ق���ال اهلل تع���اىل} :يا�أَيُّ َها
�ص َواتَ ُك��� ْم َف��� ْو َق
ا َّلذي��� َن �آ َمنُ���وا اَل تَ ْر َف ُع���وا �أَ ْ
َّب���ي اَ
ول تجَ ْ َه ُروا لَ��� ُه بالْ َقول َك َج ْهر
َ
�ص��� ْوت الن ّ
ـــط � ْأع َمالُك ْم َو�أنْتُ ْم لاَ
بَ ْع�ض ُك ْم ل َب ْع�ض �أَ ْن تحَ ْ َب َ
تَ ْ�ش ُع ُرونَ{ «احلجرات .»2 :
 - 6ن�صرت���ه [ ،قال اهلل تع���اىل} :ا ّلذِ ي َن
ِ���ي ال ِ ّأمي الذِ ي يَجدُونَ ُه
يَتب ُعو َن ال َّر ُ�سو َل ال َّنب َّ
ْ
نجْ
ال ِ يلِ يَ�أ ُم ُر ُه ْم
َم ْكتُو ًب���ا ِعنْ َد ُه ْم فيِ الت ْو َرا ِة َو إ
ِبالمْ ْع��� ُروف َويَنْ َهاهُ��� ْم َع���نِ المْ ُنْك���رِ َويُحل لَ ُه ُم
ّ
ات َويُح ّر ُم َعلَيْه ُم ا َ
خل َبائِثَ َويَ َ
الط ِ ّي َب ِ
�ض ُع َعنْ ُه ْم
�ص َر ُه ْم َوال ْأغلاَ َل التِي َكانَ ْت َعلَيْه ْم َفا ّلذي َن
�إِ ْ
َ
ّ
�ص ُروهُ َوا ّت َب ُعوا النّو َر الذِ ي
�آ َمنُوا به َو َع ّز ُروهُ َون َ
�أُنْزِ َل َمع ُه �أولَئ َ
ُ
ْ
لحونَ{.
ِك ُه ُم املف ُ
 7ـ الأدب م���ع ر�س���ول اهلل [ ،ق���ال اهلل
تع���اىل :اَ
الر�س���ول بَيْنَ ُك ْم
}ل تجَ ْ عل���وا ُد َع���ا َء
ُ
َكد َُع���اءِ بَ ْع�ض ُك��� ْم ب ْع ً
�ضا َق ْد يَ ْعلَ��� ُم اهلل ا ّلذي َن
ت�سللُو َن منْ ُك ْم ل َوا ًذا َفل ْ َي ْح َذرِ ا ّلَذِ ي َن يُ َخال ُفو َن
يَ َ
َ
َ
اب
َع ْن �أ ْمر ِه �أ ْن تُ ِ�صي َب ُه ْم فِ تْنَ ٌة �أ ْو يُ ِ�صي َب ُه ْم َع َذ ٌ
�أَلِيــــ ٌم{ «النور.»63:
ثانيًا :واجبنـ ــا جت ـ ـ ــاه �أنف�سنـ ــا
 - 1معرف���ة دي���ن اهلل والعمل به فامل�سلمون
عموم���ا م�أم���ورون مبعرفة دي���ن اهلل تعاىل
والعل���م به ،ثم العمل مبا علموه من دين اهلل
تعاىل والدعوة �إليه ،فهي ر�سالة حممد [
التي بعث بها من عند اهلل تعاىلُ } ،ق ْل هَ ذه
َ�سبيلِ���ي �أَ ْد ُعو �إىل اهلل َعلَ���ى بَ�صرية �أنَا َو َمنِ
اتَبعنِي َو ُ�سبْ َحا َن اهلل َو َما �أَنَا مِ َن امل ُ ْ�شرِ كِ نيَ{
«يو�سف .»108 :
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 - 2معرفة �سرية النبي [ ،وهذه من �أوىل
الواجبات ل���كل م�سلم عموما وللم�سلمني يف
بالد الغرب يف وقتنا احلا�ضر.

�إذ كي���ف يتب���ع الإن�س���ان ر�س���ول اهلل تعاىل
ويحبه وين�صره وهو ال يعرف �سريته.
متث���ل �أخ�ل�اق النبي [ ،فاملث���ل الأعلى يف
اخللق الكرمي واخل�ص���ال احلميدة للب�شرية
ب�أ�سره���ا �إمن���ا ه���و ر�س���ول اهلل [ ،الذي
و�صفه ربه �سبحانه وتعاىل فقال لهَ } :و ِ�إ ّنَ َك
لَ َعلَى ُخل ُ ٍق َع ِظ ٍيم{ «القلم.»4 :
 - 3التم�سك ب�سنة النبي [.

فف���ي هدي���ه [ و�سنت���ه اخل�ي�ر كل اخلري
للم�سلم يف هذه احلياة ،وطاملا مت�سك امل�سلم
بكت���اب اهلل وب�سنة النبي الك���رمي [ ،ف�إنه
�سيك���ون بف�ضل اهلل من �أهل الفالح والنجاة
الر�سو ُل
والنجاح ،قال اهلل تعاىلَ } :و َما �آتَا ُك ُم ُ
َف ُخ ُذوهُ َو َما نَ َها ُك ْم َعنْ ُه َفانْتَ ُهوا َوا ّتَ ُقوا اهلل �إِنّ
اب{ «احل�شر.»7:
اهلل َ�شدِ ي ُد الْعِ َق ِ

 - 4غر����س حمبت���ه [ يف نفو����س وقلوب
الأجيال النا�شئ���ة .فعن �سيدنا �سعد بن �أبي
وقا�ص ر�ضي اهلل عنه ,قال :كنا نعلم �أبناءنا
مغ���ازي ر�س���ول اهلل [ كم���ا نعلمهم ال�سور
م���ن القر�آن ،ف����إذا �أردت �أن تن�ش���ئ �أوالدك
عل���ى حب ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم
فينبغ���ي �أن تب�صره���م بكماالت���ه ،ب�أخالقه،
برحمت���ه ،بعلمه ..هذا ه���و العمل الإيجابي
لتن�شئ���ة �أوالدك على ح���ب ر�سول اهلل عليه
ال�صالة وال�سالم.
ً
ثالثا :واجبنا جتاه املجتمع الذي نعي�ش فيه
� - 1إظه���ار حبن���ا للنب���ي [ ،فلي����س م���ن
العجي���ب �أن يظهر امل�سل���م حبه لر�سول اهلل
[ الذي هدى اهلل تعاىل به اخللق �إىل دين
اهلل احلق.

وفي���ه من ف�ضائل الأخ�ل�اق وكرمي ال�صفات
م���ا �شهد به املن�صفون من غري امل�سلمني ،بل
ينبغ���ي �أن نعل���م اجلمي���ع �أن حمبتنا لر�سول
اهلل [ حمب���ة ال تدانيها حمبة ملخلوق �آخر
عند �أحد من النا�س.

 - 2ت�صحي���ح النظ���رة ال�سلبية عن الإ�سالم
وعن النبي [.
فكثري من املعلومات املتداولة عند الغربيني
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�إمن���ا هي �أ�شبه باخلرافات التي امتلأت بها � - 3إقام���ة املنا�شط والأعمال التي نعرفهم
كتبهم ،واملعلوماتُ التي تناقلوها يف الع�صور فيها بالنبي [.
الو�سط���ى ع���ن ر�س���ول اهلل [ ال �سند لهم
ف���دور امل�ؤ�س�سات الإ�سالمي���ة يف �أوروبا دور
فيه���ا �إال الأوه���ام ،وال دلي���ل �إال اخلرافات،
عظي���م يف تعري���ف النا�س بدي���ن اهلل احلق،
ثم تطور الأمر بعد ذلك �إىل تلفيق الأكاذيب
وتعريفه���م بر�س���ول اهلل [ .وا�ستخدام كل
والأ�ضاليل واالفرتاءات .و�إثارة ال�شبه ل�صد
الو�سائل امل�شروعة املتاحة يف �سبيل الو�صول
النا����س عن دين اهلل تعاىل .وامل�سلمون اليوم
يف الغرب ماليني من �أتباع حممد [ فيجب �إىل ذلك .وما �أكرث تلك الو�سائل التي ميكن
�أن يتحم���ل كل م�سل���م امل�س�ؤولية يف ت�صحيح �أن ت�صل �إىل قلوب النا�س وعقولهم.
هذه النظرة اخلاطئة عن حياة النبي [ - 4 .الت�صدي لكل حم���اوالت الإ�ساءة للنبي
[ بحكمة ور�شد ،حتى ال ي�صل من يكيدون
ويدب���رون للم�سلم�ي�ن يف ب�ل�اد الغ���رب �إىل
مراده���م ال���ذي فعلوا م���ن �أجله م���ا فعلوا،
وهو �أن ي�صطدم امل�سلمون باملجتمعات التي
يعي�شون فيها ويف�سدوا العالقة بينهم.

التمسك بسنة النبي [

هو السبيل لتنشئة جيل
جديد يحب الرسول [

فالعاقل احلكيم يتعامل مع كل حدث بقدره،
ويعرف كيف ي�ستفيد من املحن ليحولها �إىل
منـــــــح.
و�إذا �أراد اهلل ن�شـ ــر ف�ضيلة

تصحيح النظرة
السلبية عن اإلسالم
وعن النبي [
مسؤولية كل مسلم



طويـ ــت �أتاح لها ل�سان ح�ســود

وكم دبر من دبر وكاد من كاد فرد اهلل كيده
يف نحره ،فمقام ر�سول اهلل ومنزلته حمفوظة
بحفظ اهلل تعاىل ،ال تدانيها منزلة �أحد من
اخللق ،وقد قال اهلل تعاىل :عن ر�سوله [
} َو َر َف ْعنَا لَ َك ذِ ْك َر َك{ «ال�شرح.»4:
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رئيسة الوزراء البنغالديشي تزور مخيمات الالجئين
�أف���اد م�صدر م�س�ؤول لوكالة �أنباء �أراكان � ANAأن رئي�سة الوزراء
البنغالدي�ش���ي ال�شيخ���ة ح�سين���ة واج���د �ستق���وم بجول���ة تفقدية
ملخيمات الالجئني الروهنجيا مبنطقة كوك�سابازار على ال�شريط
احل���دودي البنغالدي�شي املقابل مليامنار ،و�أ�شارت امل�صادر �إىل �أن
�ست���ة ع�شر �سفريا �أوروبيا و�آ�سيوي���ا �سريافقون ال�شيخة ح�سينة،
بينه���م ال�سفري امليامن���اري ل���دى بنغالدي�ش ،وت�أتي ه���ذه الزيارة
بع���د رغب���ة عدد من ال���دول الأوروبية يف معرف���ة واقع الالجئني
الروهنجي�ي�ن الذين يقبعون على احلدود من���ذ ع�شرات ال�سنني،
فيم���ا �أ�شارت تقارير �إعالمي���ة دولية �إىل �أن الالجئني الروهنجيا الروهنج���ي العاملي والنا�شط يف جمال الإغاث���ة العاملية ملمار�سة
يعي�ش���ون �أو�ضاعا �إن�ساني���ة �صعبة ،وال تتوفر لهم مقومات احلياة �أن�شط���ة الإغاثة ب�صفة دائمة ،وت�أتي ه���ذه املوافقة الر�سمية بعد
الكرمية يف ظل امتناع ال�سلطات امليامنارية �إعادتهم بذريعة �أنهم �سل�سلة من امل�ضايقات واجهها العاملون يف �إغاثة الالجئني .
بنغاليون دخالء.
اجلدي���ر بالذك���ر �أن �أكرث من � 300ألف الج���ئ روهنجي ي�سكنون
ويف �سي���اق مت�ص���ل وافق���ت احلكوم���ة البنغالدي�شي���ة عل���ى منح ه���ذه املخيمات ،ويحتاجون �إىل التفاتة دولية عاجلة حلل �أزمتهم
ت�صري���ح ر�سمي لل�شيخ �أحمد بغ���دادي ع�ضو جمل�س �إدارة املركز والتخفيف من معاناتهم.

مئات من المسلمين الروهينجا
أصبح��وا بال م��أوى بع��د اندالع
أعمال عنف جديدة في ميانمار

الروهينجا الفارون من جحيم
ميانم��ار يواجه��ون ظروف��ا
قاسية في تايالند

�أ�صبح مئات من امل�سلمني يف ميامنار بال م�أوى ،بعد �أن �أحرق
البوذي���ون بيوتهم وحمالته���م التجارية يف منطق���ة �ساغاينغ.
ويق���ول م�س�ؤولون حملي���ون �إن �أكرث م���ن � 300شخ�ص جل�أوا
حالي���ا �إىل مدر�سة بعد �إحراق الع�صاب���ات الغوغائية البوذية
منازلهم الأ�سبوع املا�ضي.

يواجه امل�سلمون الروهينجا الفارون من اال�ضطهاد والقتل الطائفي
يف ميامنار ظرو ًفا قا�سية يف تايالند التي فروا �إليها.

حي���ث اجتاح حوايل  1000م�شاغب معادي للم�سلمني القرى
يف منطق���ة كانبالو  Kanbaluالت���ي تقع �شمال غرب البالد
و�س���ط منطق���ة �ساغاينع وق���د �أ�ضرمت الع�صاب���ات النار يف
�أمالك امل�سلمني وهاجمت �سيارات الإنقاذ.
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وق���د دفعت تلك الظروف القا�سي���ة  37الجئا روهنجيا للفرار
م���ن مركز احتج���از يف منطقة موانغ )تايالن���د( و�ألقي القب�ض
عل���ى ثالث���ة منهم فيما ال ي���زال  34منهم هارب�ي�ن من دون �أن
تعرف ال�سلطات التايلندية مكان وجودهم.

وي�ضم مركز االعتقال يف برا�شواب خريي خان  119روهينجيا
موزع�ي�ن عل���ى عمارت�ي�ن �سكنيتني كان���وا قد نقل���وا �إليهما من
فاجننجا يف يناير .

طفل في مواجه��ة حرق البوذيي��ن لمنازل
المسلمين في ميانمار
عك�ست �صورة طفل من ميامنار حجم امل�أ�ساة التي يواجهها امل�سلمون يف هذا البلد،
بع���د �أن جتددت �أعمال العنف التي يقودها البوذيون �ضد �أقلية الروهنجيا امل�سلمة
ع�شية �أم�س و�إحراقهم ملنازلهم وممتلكاتهم.
وتنقل ال�صورة تعابري احلزن والفقد التي تك�سو وجه الطفل وهو بني حطام منزله
بعد �أن �أحرقه البوذيون وفقد والديه وكل متعلقات حياته.
يذك���ر �أن مئ���ات الأ�شخا����ص ت�شردوا �أم����س يف ميامنار ،بعدما �أق���دم نحو �ألف من
مث�ي�ري ال�شغب املعادين للم�سلمني على حرق منازله���م ،فيما ي�شكل �أحدث ف�صول
�أعم���ال العن���ف الطائفية يف هذا البلد الواقع يف جن���وب �شرق �آ�سيا ،والذي تقطنه
�أكرثية بوذيــــة.

السلطة البورميــة
تخطـط الختطـاف
المثقفيـن والعلمـاء
والفتيان المسلمين
مجـددا في أراكـان
قامت جمموع���ة من الق���وات الع�سكرية
وال�شرط���ة واجل���وازات واملخاب���رات
ب�إج���راءات تفتي�شية يف �أحي���اء امل�سلمني
يف مدينة منغدو و�ضواحيها بتهمة تنظيم
ح���ركات جهادي���ة له���ا عالق���ة بتنظي���م
القاع���دة ،ون�ش���ر الأخب���ار الداخلي���ة،
وحــــ���وادث العن���ف وبثه���ا للعالــــ���م،
وامل�شارك���ة يف �أعم���ال ال�شغ���ب يف �شهر
مايو  2012م .
وكان العن���ف قد �أ�سف���ر عن  240قتيال
وفق بي���ان التلفزي���ون احلكوم���ي ،و�أكرث
م���ن  20,000قتي�ل�ا وغريق���ا و5,000
�أ�س�ي�ر يف خمتلف ال�سج���ون يف �أراكان ،
و 260,000ن���ازح وم�ش���رد عل���ى الأق���ل
ح�سب �آراء ال�سكان املحليني.

تنظم السلطات في منغدو حمالت إلرسال
الروهنغيا إلى ماليزيا بواسطة الزوارق

تنظ���م ال�سلطات يف بل���دة منغدو حمالت لإر�سال الروهنغي���ا املحليني �إىل ماليزيا،
بوا�سط���ة القوارب ،وي�شارك يف هذه العملية �أفراد م���ن ال�شرطة والأمن الع�سكري
وع�ضو من مكافحة تهريب الب�شر وامل�س�ؤول الإداري للبلدة.

ميانمار :محكمة تحكم بالسجن لمدد
متفاوتة على  76مسلما روهنجيا
�أ�ص���درت حمكم���ة يف والية "�أراكان" الواقعة غرب "ميامن���ار" �أحكا ًما بال�سجن على 76

�شخ�ص���ا منم�سلم���ي الروهنجيا ملدد طويل���ة؛ وذلك لدورهم املزع���وم يف �أعمال العنف
ً
الطائف���ي يف بل���دة "منغدو" يف يونيو من العام املا�ض���ي ،كما مت احلكم على  7منهم على
الأقل بال�سجن مدى احلياة.

الروهينجا� ..شعب م�سلم

يف���ر الآالف م���ن الروهنجيا يف
كل ع���ام من بورما ب�سبب �أعمال
العن���ف وممار�س���ات احلكوم���ة
التع�سفية معهم،حيث ال يجدون
�سوىق���وارب متهالكة يلتم�سون
اللجوء عربه���ا �إىل بنجالدي�ش،
و�إندوني�سيا ،وتايالند ،وماليزيا،
و�أ�سرتالي���ا للح�ص���ول عل���ى
احلرية والوظائفو�سبل العي�ش
عطا اهلل نـ ــور الأراكان ـ ــي الكرمي.
رئي�س وكالــة �أنبــــــاء الروهنجيــا

مشكلــة
الالجئيـن
الروهنجيين..
حلول وأعباء

وق���د ازداد ع���دد الالجئ�ي�ن
الروهنجي�ي�ن يف الع���ام املا�ضي
ب�سب���ب اال�ضطراب���ات و�أعم���ال
العن���ف الت���ي اندلع���تيف والية
�أراكان الواقعةغرب ميامنار ،يف
يونيو حزيران  ،2012مما ينذر
بخط���ر و�شي���ك وع���بء متزايد
على الدول التي التج�أوا �إليها.
وت�ش�ي�ر بع�ض التقدي���رات غري
الر�سمي���ة �أن ع���دد الالجئ�ي�ن
الروهنجي�ي�ن بلغ���وا �أك�ث�ر م���ن
ملي���وين روهنج���ي ،يعي�ش���ون
خ���ارج الوطن يفظروف وبيئات
خمتلف���ة ،حيث يعي����ش �أكرثهم
يف ظ���روف �صعب���ة ،م���ع وجود
معاناةيف احل�صول على الطعام
والدواء واملاءوامل�سكن والعمل.

قضية الالجئين
تحتاج إلى دعم
المسلمين في كل
المحافل الدولية
44
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ومل تهت���م معظ���م احلكوم���ات
واملنظم���ات الدولي���ة بالالجئني
الروهنجيني ح���ق العناية ،حيث
اعت�ب�رت �أق���ل منن�ص���ف هذا
الع���دد كالجئني،بينم���ا �أهملت
البقي���ة ،كم���ا ه���و احلا�ص���ل يف
بنجالدي����ش ،وبالت���ايل فه���م

حمرومون من الرعاية ال�صحية يف وطنه���م امل�سلوب كاملة وغري
والربنامج التعليمية ،واحل�صول منقو�صة.
علىالوظائف والعمل.
�إن م���ن امل�ؤ�س���ف حق���ا �أن تلتزم
كم���ا عامل���ت بع����ض احلكومات دول الغرب بحقوق الب�شر الذين
الالجئ�ي�ن الروهنجي�ي�ن ك�أنه���م يتعر�ض���ون حلروب وكوارث ،وال
مذنب���ون ي�ستحق���ون العق���اب ،جند هذاااللتزام من دول ت�ؤمن
ب�سبب دخولهم البالدبطرق غري
بال�شريع���ة الإ�سالمي���ة كمنه���ج
نظامي���ة ،ف�أودعتهميف ال�سجون
ود�ست���ور ،وق���د �أم���ر ال�ش���ارع
واملعتق�ل�ات ،وبن���ت لهم م�ساكن
احلكيم مبد يد العون وامل�ساعدة
ت�شب���ه حظائر احليوان���ات ،كما
ملثل ه����ؤالء ،و�إعانتهم والوقوف
هواحلا�صل يف تايلند.
معه���موت�سهي���ل �سب���ل العي����ش
ولعل الأوفر حظا من ه�ؤالء هم الك���رمي له���م ،والدف���اع عنه���م
الذين التج����أوا �إىل بع�ض الدول
وم�ساعدتهم كي ي�ستطيعوا دفع
الت���ي وقع���ت معاه���دة جني���ف
الظلم عنهم وا�ستعادة حقوقهم،
املربم���ة ع���ام1951م ،كال���دول
فهل �أ�صبحت بالد الغرب ت�ؤمن
الأوروبي���ة و�أ�سرتالي���ا و�أمريكا،
وتعم���ل بروح الإ�س�ل�ام �أكرث من
فا�ستقبلته���م برتح���اب ،ووفرت
له���م امل�سك���ن وامل�صروف���ات ،امل�سلم�ي�ن؟! وه���ل �أ�صبحت تلك
ال���دول تطب���ق الإ�س�ل�ام عملياً
وهي����أت لهم ظ���روف العمل ،مع
االهتم���ام بتعليم �أف���راد�أ�سرهم �أك�ث�ر من امل�سلم�ي�ن؟! ملاذا يجد
الالجئالروهنجي امل�سلم العنت
ورعايتهم �صحيا واجتماعيا.
وامل�شق���ة يف البح���ث ع���ن لقمة
وم���ن املح���زن �أن معظ���م الدول
العربي���ة والإ�سالمي���ة مل توق���ع العي����ش و�سبل العي����ش الكرمي؟!
على معاه���دة جنيف ،مما يعني ملاذا نعتربهم عالةعلينا يف حني
�أنه���ا غري ملزم���ةقانونا بتوفري يعتربهم الغرب �أنا�سا نافعني يف
�أي رعايةللالجئني الروهنجيني ،املجتمع؟!
ولكن الأمر ال���ذي ينبغي �إدراكه
من اجلميع �أن اجلانبالأخالقي
ميث���ل نقط���ة جوهري���ة يف هذا
ال�ش����أن ،فه���ي و�إنمل توقع على
املعاهدة؛ ف�إنه���ا ملزمة �أخالقيا
ودينيا برعاية الالجئني وتقدمي
الع���ون واملعون���ة له���م ،والأخ���ذ �أ�سئلة باتت ت�ؤرق كل م�سلم غيور
ب�أيديه���م حت���ى ينال���وا حقوقهم على دينه و�أمته .
مل���اذا ال تقت���دي ال���دول كاف���ة
باملواقف الداعمة لبع�ض الدول،
كاململكة العربية ال�سعودية التي
تدعم ق�ضية ه�ؤالء الالجئني يف
كل املحافل؟.

ن�سائم اخلري

�س�أ�سرد هذه الق�صة لأنها تخدم
العامل�ي�ن يف قط���اع التربع���ات
وامل���وارد املالية ،وتب�ي�ن لهم فن
التعامل مع اجلمهور ،خ�صو�صا
بع�ض كبار التجار وال�شخ�صيات
املهم���ة ذات النف�سيات والنظرة
الطبقية للنا�س.

ف�أ�ص���ررت عل���ى مقابلته وبقيت
�أم���ام املنزل حتى خ���رج التاجر
يهي���ج غ�ضب���ا وقال :نع���م ،ماذا
تريد؟ �أن���ا �أ�صلي يف بيتي ولي�س
�شرط���ا �أن �أ�صل���ي معك���م يف
امل�سج���د و و !!...فقلت :يا �أخي
احلبيب �أن���ا مل �آتي لهذا االمر!
فقال ماذا تريد؟

ه���ذه الق�صة �سمعتها من ال�شيخ
حمم���د العريف���ي حفظ���ه اهلل فقل���ت :امل�سج���د ه���ذا ..وكان
قريب���ا م���ن بيت���ه ،توق���ف بنا�ؤه
حيث يقول:
ب�سبب نق�ص امل���ال ،ونريدك �أن
“يف �إح���دى املناط���ق كان هناك
تتربع لنكمل البناء!
م�سج���د يت���م بن���ا�ؤه بوا�سط���ة
تربعات املح�سنني من �أهل هذه ف���رد بغ�ضب وقال� :أن���ا منزعج
املنطق���ة ،وواجهته���م م�شكلة يف م���ن �ص���وت امل�سج���د الآخر يف
نق�ص نفقات البن���اء ،و�أ�صبحوا احلارة الثانية وتريدين �أن �أتربع
بحاجة للتربع���ات ،وكان هناك مل�سجد يبنى �أمام بيتي!!
تاج���ر ي�سك���ن بق���رب امل�سج���د ث���م مد ي���ده يف جيبه وقال افتح
املزم���ع بنا�ؤه! فق���ال لهم ال�شيخ ي���دك! فيقول ال�شي���خ :فمددت
امل�ش���رف على امل�سجد� :س�أذهب ي���دي وفتحته���ا و�إذا ب���ه يب�صق
للتاج���ر و�أطل���ب من���ه الت�ب�رع فيها!!
لإمتام بناء امل�سجد �أو امل�ساهمة
فتمالك���ت نف�سي وم���ددت يدي
بتي�س�ي�ر البن���اء! فاعرت����ض
الثانية ،وقلت له :هذه يف وجهي
امل�صل���ون وقالوا :ال تذهب ،هذا
فماذا تقدم لوجه اهلل؟!
رج���ل فا�سق وال يحب اخلري وال
يحب املتدينني ،ول���ن يتربع ب�أي ي���ا اهلل ..ما �أجمله���ا من عبارة!
�ش���يء! ف���رد عليه���م� :س�أحاول وم���ا �أجملها من نف����س عظيمة
ميتلكها هذا ال�شيخ!
و�أديل بدلوي.
يق���ول :فذهبت وطرق���ت الباب يق���ول :و�إذا به ي�سك���ت وي�سكن
وفت���ح اخل���ادم ،فقلت ل���ه� :أريد وك�أمنا نزلت به �صاعقة!

ثم فتح الباب و�أدخلني و�أكرمني،
وقال ك���م حتتاج���ون للم�سجد؟
فقلت �أعطن���ا ع�شرة �آالف حتى
ال يتوقف البن���اء ،ثم نكملها من
�أي �أح���د .فق���ال :ك���م املتبقي؟
فقلت مائة و�ستون �ألفا! ف�أخرج
دف�ت�ر ال�شي���كات وكت���ب �شي���كا
باملبل���غ بالكام���ل ،مائ���ة و�ستون
�ألفا! وبف�ضل اهلل ،يقول ال�شيخ:
مت بن���اء امل�سج���د ومت افتتاحه،
وه���ذا التاجر من �أه���ل ال�صف
الأول ،من���ذ ذل���ك احلني وحتى
االن”!
انتهــت الق�ص ــة

�سبح���ان اهلل �أر�أيت���م �إخ���واين
كي���ف تغري ه���ذا الرج���ل بكالم
ال�شي���خ اجلميل امل�ؤث���ر وعبارته
الإمياني���ة التي ك�س���ب بها قلب
ه���ذا الرج���ل! وه���داه اهلل على
يدي���ه و�أمت بن���اء امل�سجد ،لذلك
نحت���اج لفن التعامل م���ع النا�س
واال�ستع���داد للمفاج����آت غ�ي�ر
املتوقعة منهم ،واختيار العبارات
اجلميلة والردود احل�سنة لنملك
قلوبه���م وندلهم على اخلري ،من
ب���اب قوله �صلى اهلل عليه و�سلم
)�إمن���ا بعثتم مب�شرين ومل تبعثوا
منفرين” فهداي���ة النا�س غايتنا
وداللته���م عل���ى اخل�ي�ر هدفنا(
�صاح���ب املن���زل ،ف���رد �أنه غري ث���م �أخ���ذ ي���ردد� :أ�ستغف���ر اهلل ون�س����أل اهلل التوفيق والإخال�ص
والقبـــــول.
موجــــود!
�أ�ستغفر اهلل �أ�ستغفر اهلل.

جـ ــودة الفار�س
مدير امل�شاريع يف جلنة التعريف بالإ�سالم

التاج��ر والداعي��ة..

مقابـلة ليست
في الحسبـــان

الإعجاز العلمي

أس��رار مذهل��ة

للصـد قـة
والتسامح
()2-2

د .عبد الدائم الكحيل
يف ه���ذا الع���دد ن�ستكم���ل �أ�س���رار ال�صدقة
والت�سامح ،وت�أثريهما على الإن�سان ،كونهما
ي�ساعدان���ه على ال�شفاء من الأمرا�ض بطرق
غري تقليدية ،فهما يرفع���ان النظام املناعي
للج�سم للتمكن من مقاومة خمتلف الأمرا�ض
وب�شكل خا�ص ال�سرطان و�أمرا�ض القلب.
القـ ــر�آن طري ـ ــق ال�سعـ ــادة
بع���د ه���ذه احلقائق العلمي���ة دعون���ا نت�أمل
�آيات من الق���ر�آن الكرمي و�أحاديث من كالم
نب���ي الرحم���ة [ .ونت�س���اءل :كي���ف تناول
القر�آن وال�سن���ة مو�ضوع ال�سع���ادة والإنفاق
وال�صدق���ة والعف���و ..وهل يتف���ق القر�آن مع
العلم احلديث؟

� - 1آيات كثرية حت����ض امل�ؤمن على الإنفاق
على الفقراء وامل�ساكني وتعدهم بنتائج طيبة
يف الدني���ا والآخ���رة .فالنفقة عل���ى الفقراء
واملحتاجني تن�شط مناطق حمددة يف الدماغ
متام���ا مث���ل الكلم���ة الطيبة ،ولذل���ك يحذر
اخلرباء م���ن الإ�ساءة للآخرين بكلمة �سيئة،
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ويعتربون �أن الكلمة الطيبة �أف�ضل من تقدمي
امل���ال لهم والإ�ساءة بعد ذلك .و�سبحان اهلل،
لقد حذر القر�آن من مثل هذه الظاهرة وهي
الإ�س���اءة والأذى مل���ن تقدم امل���ال لهم ،يقول
تع���اىل} :ا َّلذِ ي��� َن يُنْفِ ُقو َن �أَ ْم َوالَ ُه��� ْم فيِ َ�سبِيلِ
ا ِ
هلل ثُ��� َّم اَل يُتْ ِب ُعو َن َما �أَنْ َف ُقوا َمنًّا َو اَل �أَ ًذى لَ ُه ْم
�أَ ْج ُرهُ��� ْم ِعنْ َد َر ِّبهِ ْم َو اَل َخ��� ْو ٌ
ف َعلَيْهِ ْم َو اَل ُه ْم
يَ ْح َزنُ���ونَ{ «البق���رة .»262 :وبالفعل الكالم
ال�سي���ئ ين�ش���ط مناط���ق يف الدم���اغ ت�سبب
الإجهاد له وحتفز مناطق الذكريات ال�سيئة،
وبالت���ايل الأثر ال�سيئ للكلم���ة اخلبيثة �أكرب
بكث�ي�ر من الأثر الإيجاب���ي لل�صدقة .ولذلك
وف َو َمغْفِ َرةٌ َخيرْ ٌ  - 3يق���ول اخل�ب�راء النف�سي���ون وعلم���اء
يق���ول تعاىلَ } :ق��� ْو ٌل َم ْع��� ُر ٌ
�ص َد َق ٍ���ة يَتْ َب ُع َه���ا َ�أذى َواهللُ َغن ٌِّي َحلِي ٌم{ الربجمة اللغوي���ة الع�صبية� ،إن الإنفاق على
مِ ��� ْن َ
الفقراء والت�سامح والعفو عن النا�س واحللم
«البقـــرة.»263 :
و�ضبط النف�س ...م���ن الأ�شياء الرائعة التي
يقوم بها الإن�سان من �أجل �سعادته و�صحته،
وللتخل�ص من هم���وم احلياة .و�سبحان اهلل،
ال�س َّراءِ
يق���ول تع���اىل} :ا َّلذِ ي��� َن يُنْفِ ُق���و َن فيِ
إنفاق المال
َّ
م�ي�ن الْ َغيْ َ
ال�ض��� َّراء َوالْ َك ِ
َو َّ
�ي�ن
���ظ َوالْ َعافِ َ
اظ َ
على الفقراء يزيل الشعور
ُ
ُ
ــــــــ���ب امل ْح ِ�س ِننيَ{ «�آل
َّا����س َواهلل يُ ِح
َعنِ الن ِ
ُّ
بالخوف و االكتئـاب
عمــــران.»134 :

 - 2يق���ول العلم���اء �إن �إنف���اق امل���ال عل���ى
الفق���راء يزيل ال�شع���ور باخلوف �أو االكتئاب
ب�سب���ب الإح�سا����س بال�سع���ادة والطم�أنينة،
وي�شع���رك ب�أنك قمتَ بعم���ل رائع و�ساهمت
يف �إ�سعاد الآخرين .و�سبحان اهلل ،لقد ربط
البي���ان الإلهي بني �إنفاق املال وبني التخل�ص
م���ن اخلوف واحلزن! يق���ول تعاىل} :ا َّلذِ ي َن
يُنْفِ ُقو َن �أَ ْم َوالَ ُه ْم باللَّيْلِ َوال َّن َهار ِ�س ًّرا َو َعلاَ نِي ًة
َفل َ ُه ْم �أَ ْج ُر ُه ْم ِعنْ َد َر ِّبهِ ْم َو اَل َخ ْوف َعلَيْهِ ْم َوال
ُه ْم يَ ْح َزنُونَ{ «البقرة� ، »274 :ألي�س القر�آن
كتابا رائعا؟

 - 4ال�صدق���ة هي تزكية للنف�س ،هكذا قال
علما�ؤن���ا قدميا� ،أما علماء الغرب فيقولون:
�إن ال�صدق���ة تزك���ي الدم���اغ والقل���ب وتزيل
التوت���ر الع�صبي وتخفف م���ن �إفراز هرمون
الإجهاد (كما ر�أينا يف الدرا�سات ال�سابقة)،
وتزك���ي اجله���از املناعي من خ�ل�ال تن�شيط
قدرت���ه عل���ى مقاوم���ة الأمرا����ض ...يق���ول
تع���اىلُ :
�ص َد َق ًة تُ َط ِّه ُر ُه ْم
}خ ْذ مِ ْن َ�أ ْم َوالِهِ ��� ْم َ
َوتُ َز ِّكيهِ ��� ْم ِب َها{«التوب���ة ,»103 :فالتطه�ي�ر
والتزكي���ة ال يقت�صران على اجلانب النف�سي
بل هناك جانب فيزيولوجي مهم �أي�ضا.
يتخيل العلماء اليوم الدماغ على �أنه جمموعة
متكاملة م���ن الأجهزة الدقيق���ة واحل�سا�سة
تعمل بكف���اءة عالي���ة ،و�أن �أي ت�صرف �سيئ
تق���وم ب���ه مث���ل �أن تتكرب �أو حتق���د �أو تبخل
�أو تنتق���م ...كل ه���ذه الت�صرف���ات تنعك����س
�سلبا عل���ى �أداء الدماغ ،متام���ا مثل ال�صد�أ
وااله�ت�راء ال���ذي يح���دث يف الآالت نتيجة
�سوء اال�ستخدام ,باملقابل فقد وجد العلماء
�أن �أي فع���ل للخري �أو الت�سام���ح �أو ال�صدقة
ينعك����س ب�شكل �إيجابي عل���ى �أجهزة الدماغ
وين�ش���ط عملها ويعت�ب�ر مبثاب���ة �صيانة لها
و�إطالة لعمر هذه الأجهزة.
 - 5مي���زة ال�صدقة يف الإ�سالم �أنها متنحك
�سع���ادة الدنيا والآخرة ،على عك�س ال�صدقة
الت���ي يقرتحها علماء الغ���رب فقط لل�شفاء،
�أو لك�سب �سعادة م�ؤقتة ،ولذلك يقول تعاىل:
�ضوا َ
���ات َو َ�أ ْق َر ُ
�ص ِّد َق ِ
اهلل
�ص ِّدقِ َ
�ي�ن َوامل ُ َّ
}�إِنَّ المْ ُ َّ
اع ُ
�ضا َح َ�س ًنا يُ َ
َق ْر ً
مي{
�ض َ
ف لَ ُه ْم َولَ ُه ْم �أَ ْج ٌر َكرِ ٌ
«احلديد .»18 :ويق���ول تعاىلَ } :و َما تُنْفِ ُقوا
م ْن َخ�ْي�رْ َف َ
لأنْ ُف ِ�س ُك ْم َو َما تُنْفِ ُق���و َن ِ�إ اَّل ابْ ِت َغا َء
َو ْج���هِ ا ِ
هلل َو َم���ا تُنْفِ ُقوا مِ ْن َخيرْ ٍ يُ��� َو َّف ِ�إلَيْ ُك ْم
َو�أَنْتُ ْم اَل تُ ْظل َ ُمونَ{ «البقرة.»272 :
 - 6يف الدرا�س���ات ال�سابق���ة ر�أين���ا كيف �أن
ال�صدقة متنحك ال�سعادة ،وكلما �أنفقت �أكرث
�سعدت �أكرث ،ولذلك يقول تعاىل} :لَ ْن تَنَالُوا
الْبرِ َّ َحتَّى تُنْفِ ُقوا ممِ َّ ا تحُ ِ بُّو َن َو َما تُنْفِ ُقوا مِ ْن
َ�ش���يءٍ َف ِ�إنَّ َ
اهلل ِبهِ َعلِي��� ٌم{«�آل عمران.»92 :
ْ
وهذه ميزة الإ�سالم �أنه ي�أمرك ب�أن تنفق من
خ�ي�ر مالك و�أحب الأ�شياء التي متلكها ،لأن
ذل���ك �سيمنحك �سعادة �أكرث وهذا ما يقدمه
الإ�سالم لك.

 - 7ي�ؤك���د الباحث���ون �أن البخ���ل وال�شح من
�أخط���ر الأمرا����ض النف�سي���ة .و�إذا ما تتبعنا
مواق���ع الإنرتنت نالحظ �أع���دادا كبرية من
ه���ذه املواق���ع خ�ص�ص���ت �صفح���ات لتعليم
الق���راء كي���ف ينفق���ون �أمواله���م ،وم���ا هي
الفوائد الطبية لذل���ك ..و�سبحان اهلل ،لقد
�أمرنا اهلل تعاىل بالتخل�ص من البخل وال�شح
واعت�ب�ر �أن املفلحني هم من ينفقون الأموال
ويبتعدون عن ال�شح ..يقول تعاىلَ } :فا َّت ُقوا
َ
ا�س َم ُعوا َو�أَ ِطي ُعوا َو�أَنْفِ ُقوا
ا�ستَ َط ْعتُ ْم َو ْ
اهلل َم���ا ْ
َخ�ْي�رْ ً ا ِ ألَنْ ُف ِ�س ُك ْم َو َم ْن يُو َق ُ�ش َّح نَ ْف ِ�سهِ َف ُ�أولَئ َ
ِك
ِحونَ{«التغابن.»16 :
ُه ُم المْ ُ ْفل ُ
 - 8ي�ؤك���د اخل�ب�راء �أن العفو ع���ن الآخرين
له فوائ���د طبية �أي�ضا� ،أهمه���ا التخل�ص من
الذكري���ات ال�سيئة وتخفيف �إف���راز هرمون
الإجهاد ،وتن�شيط النظام املناعي ،و�سبحان
اهلل ،لق���د �أمرنا اهلل بالعفو ..يقــــول تعاىل:
} َو�أَ ْن تَ ْع ُفوا �أَ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى َو اَل تَن َْ�س ُوا الْ َف ْ
�ض َل
َ
ري{
بَيْنَ ُك ْم �إِنَّ اهلل بمِ َ ا تَ ْع َملُو َن بَ ِ�ص ٌ

�ص َف ُحوا �أَ اَل تحُ ِ بُّو َن �أَ ْن يَغْفِ َر اهللُ
} َولْ َي ْع ُفوا َولْ َي ْ
لَ ُك ْم واهللُ َغ ُف���و ٌر َر ِحي ٌم{«النور .»22 :ويقول
�ص َف ُحوا َوتَغْفِ ُروا َف�إِنَّ
تع���اىلَ } :و�إِ ْن تَ ْع ُفوا َوتَ ْ
َ
اهلل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{«التغابن.»14 :

 - 11درا�س���ات علمي���ة كثرية ح���ول �أ�سرار
ال�سع���ادة تن�صح من يعاين م���ن ا�ضطرابات
نف�سي���ة واكتئ���اب وقل���ق نتيج���ة امل�شاع���ر
ال�سلبية جت���اه الآخرين� ،أن ميار�س الإن�سان
احللم وال�صرب والعفو والتخل�ص من ال�شعور
باالنتق���ام ،لأن ذل���ك �سيعط���ي فوائد كثرية
�أهمها التخل�ص م���ن اال�ضطرابات النف�سية
وحت�سني عمل القلب وتن�شيط النظام املناعي،
والتمت���ع ب�صحة �أف�ضل ..و�سبحان اهلل ،لقد
�أ�ش���ار القر�آن �إىل هذه احلقيقة العلمية قبل
�صبرَ َ َو َغ َف َر
 14قرن���ا ..يقول تع���اىلَ } :ولمَ َ ْن َ
ِك لمَ ِ ْن َعز ِْم ْ أُ
�إِنَّ َذل َ
ال ُمور{«ال�شورى.»43 :
� - 12أثبت���ت الدرا�س���ات العلمية �أن الإنفاق
والعف���و يحدثان نف����س الت�أث�ي�ر يف الدماغ،
حي���ث تن�شط �أج���زاء من���ه وبخا�صة منطقة

الصدقة في اإلسالم
تمنح السعادة في الدنيا واآلخرة بعكس
الصدق��ة الت��ي يقترحه��ا علم��اء الغ��رب
للشفاء و لكسب سعادة مؤقتة
 - 9لقد �سمى اهلل نف�سه “العفو” ملا للعفو
م���ن حما�س���ن وفوائ���د ،وك�أن اهلل يري���د �أن
يعطين���ا �إ�شارة �إىل �أهمي���ة العفو و�أنه �صفة
م���ن �صف���ات اهلل تع���اىل ،ينبغ���ي علين���ا �أن
نتحلى بها ،يقول تعاىل�} :إِ ْن تُبْدُوا َخيرْ ً ا �أَ ْو
َ
�سوءٍ َف�إِنَّ اهلل َكا َن َع ُف ًّوا Institute of Neurological Disorders
تُ ْخ ُف���وهُ �أَ ْو تَ ْع ُفوا َع ْن ُ
َقدِ ي ًرا{ «الن�ساء.»149 :
 and Strokesوج���دوا ع���ام � 2006أن �أي
 - 10يق���ول العلماء �إن ال�صفح عن الآخرين عمل طيب تقوم به جتاه الآخرين مثل العفو
له فوائ���د طبية كثرية عل���ى القلب والدماغ �أو الت�سامح �أو امل�ساعدة ف�إنه ين�شط مناطق
والنظ���ام املناعي ،و�أف�ض���ل طريقة ملمار�سة املكاف����أة يف الدم���اغ متام���ا ك�أمن���ا تقدم له
العف���و عن الآخرين �أن تعتقد �أن اهلل �سيعفو هدية �أو �صدقة! يقول تع���اىلَ } :ويَ ْ�س�أَلُونَ َك
عنك ويغف���ر لك ،و�سبح���ان اهلل ،لقد �أ�شار َما َذا يُنْف ُقو َن ُق���لِ الْ َع ْف َو َك َذل َ
ِك يُ َبينِّ ُ اهللُ لَ ُك ُم
الَيَ ِ
ات لَ َعلَّ ُك ْم تَتَ َف َّك ُرونَ{«البقرة.»219 :
القر�آن �إىل ه���ذه احلقيقة ،يقـــــول تعالــــى ْ :آ
النا�صي���ة ( )frontal cortexولذل���ك �إذا
مل يك���ن لدي���ك �ش���يء تقدم���ه للفق���راء �أو
املحتاج�ي�ن فيمكن���ك �أن تعف���و عم���ن �أ�ساء
�إلي���ك وتكون بذلك قد قدم���ت هدية رائعة
للآخرين .بل �إن العلماء يف معهد National
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من الإ�سالم

د .حممد احلمود النجدي
داعية �إ�سالمي

وقفات مع
الحج..
معان وعبر
()2-2

�أي���ام ويبد�أ امل�سلم���ون يف ق�ضاء
منا�سك احلج ،ون�ستكمل يف هذا
العدد املعاين العظيمة يف احلج
لبي���ت اهلل احل���رام ،والوقف���ات
النافعة للم�سلم يف دينه ودنياه.
رابعـا :الذك ـ ـ ــر
م���ن مقا�ص���د احل���ج العظيمة:
تر�سي���خ ع���ادة ذك���ر اهلل تعاىل
يف الإن�س���ان ،فيذك���ر اهلل تعاىل
دائم���ا وعل���ى كل ح���ال ،قاعدا
وقائما وراكب���ا ،وكلما حتول من
ح���ال �إىل حال ،وهو من مطالب
الدي���ن اجلليل���ة يف كل �أمة ،كما
ق���ال تعاىلَ } :ولِ��� ُك ِّل �أ َّمة َج َعلْنَا
ا�س َم ا ِ
هلل َعلَى
َم َ
ن�س��� ًكا ِل َي ْذ ُك��� ُروا ْ
َ
النْ َع ِام
َم���ا َر َز َق ُه���م ِّم���ن بَهِ ي َم���ةِ ْ أ
َف�إِل ُه ُك��� ْم �إِلَ��� ٌه َواح ٌد َفلَ��� ُه �أَ ْ�س ِل ُموا
َو ِّ
ب�شرِ المْ ْخ ِب ِتنيَ{(احلـج.(34 :
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وق���ال تعاىلَ } :ف�إِذا �أَ َف ْ
�ضتُم ِّم ْن به ،وم���ا الذي يدع���وه �إىل هذا َم���ا هَ دَا ُك��� ْم َوبَ ِّ�ش���رِ امل ُ ْح ِ�س ِننيَ{
َعر َفات َفا ْذ ُكروا ْ َ
اهلل ِعن َد المْ َ ْ�ش َعرِ الإنف���اق يف �سبي���ل اهلل تع���اىل (احلج.)37 :
َ
ُ
الحْ َ َرام َوا ْذ ُك ُروهُ َك َما هَ دَا ُك ْم َو�إِن م���ن �أجل احلج �إىل بيت اهلل عز فمنا�س���ك احل���ج مظه���ر م���ن
ُكنتُ���م ِّمن َقبْلِ���هِ لمَ ِ��� َن َّ
ال�ض�آلنيَ{ وجل؟! �إال طلب ر�ضا اهلل تعاىل مظاهر �شكر اهلل تبارك وتعاىل
(البقرة.)198 :
ومغفرته واجلنة.
على هدايته لنا ،فربنا هو الذي
وه���ذا يف ذك���ر اهلل يف الإفا�ضة ث���م يج���د التوجيه���ات الربانية هدانا لهذا ،وما كنا لنهتدي لوال
من عرف���ة ،ويف مزدلفة ب�صالة الكثرية الت���ي تدفعه للإنفاق يف �أن هدان���ا اهلل ،فله �أكمل الثناء،
الفجر وغريه���ا ،بعد �أن �أم�ضى �سبي���ل اهلل ،منه���ا :الأم���ر بذبح و�أجل احلمد.
احل���اج يومه يف التهليل والدعاء «الهدي» للقارن واملتمتع ،وكذلك
�ساد�سا :الإح�سان
يف عرفات.
يف الفدية جلرب الق�صور احلا�صل ومن املب���ادىء التي يرتبى عليها
وق���ال �سبحان���ه يف الذك���ر
عند يف �أداء املنا�س���ك ،وتوزي���ع تل���ك امل�سل���م يف احل���ج :الإح�س���ان،
َ
للهّ
رم���ي اجلم���ارَ } :وا ْذ ُك��� ُروا ْ ا
الذبائ���ح على الفقراء وامل�ساكني الإح�س���ان بكل �أنواع���ه و�صوره،
يف �أ َّيام َّم ْعدُود ٍ َ َ
َات ف َمن ت َع َّجل فيِ م���ن �أهل مكة وغريهم؛ كما قال الإح�س���ان يف عب���ادة اخلال���ق،
َ
َ
ْ
َ ُُ
يَ ْو َم ِ َ َ ْ
�ْي�نْ فال �إِث��� َم َعليْهِ {(البقرة :تع���اىل} :فكلوا مِ نْ َه���ا َو�أطعِ ُموا والإح�س���ان �إىل املخلوق ،فيعبد
.)203
ِ����س الْ َفق َ
الْ َبائ َ
ري{(احل���ج ،)28 :اهلل اخلالق تعاىل ك�أنه يراه ،ف�إن
َ
َ ُ
ْ
وق���ال يف فراغه���م م���ن حجه���م وق���ال} :فكل���وا مِ نْ َه���ا َو�أطعِ ُموا مل ي�صل �إىل هذه الرتبة فليعبده
وعبادتــــــهم } َف ِ�إ َذا َق َ�ضيْتُم َّمنَ َ
ا�سك ُك ْم الْ َقا ِن َع َوالمْ ُ ْعترَ َّ{ (احلج.)36 :
معتق���دا �أنه يراه وق���ت عبادته،
َفا ْذ ُك ُروا اهلل َكذِ ْك ِر ُك ْم �آبَاءك ْم �أَ ْو �أَ َ�ش َّد
خام�سا :الهداية
في�ؤدي ن�سكه وحجه وفق الهدي
ذِ ْك ًرا{ (البقرة.)200 :
وم���ن املعاين العظيمة يف احلج :النب���وي الثاب���ت عن���ه [ ،كما
�أي� :أن ي�ستغف���روا م���ن التق�ص�ي�ر ال�شعور باال�صطفاء والهداية من قال« :خذوا عني منا�سككم».
الواق���ع يف منا�سكهم وذكرهم لربهم بني �سائ���ر النا�س ،وهي نعمة ال ويح�سن كذلك لعباد اهلل بجميع
على الوجه املطلوب منهم.
تقدر بثمن ،وال تعادلها �أي نعمة وجوه الإح�سان ،ب�أن ينفع النا�س
وهكذا تتواىل النداءات الربانية عاجلة.
مباله و�صدقاته ،وما يقدمه من
بذكر اهلل تع���اىل خالل منا�سك يق���ول اهلل تب���ارك وتع���اىل يف الذبائ���ح والهداي���ا والأ�ضاحي،
احل���ج املتنوع���ة ،حت���ى ال يكاد هذه النعمةَ } :ف����إِ َذا �أَ َف ْ
�ضتُم ِّم ْن كم���ا قال تع���اىلَ } :ف ُكلُ���وا مِ نْ َها
َ
يخل���و منها من�سك ،بل قال [َ :ع َر َف ٍ
�ي�ر{
ِ����س الْ َفقِ َ
ات َفا ْذ ُك ُروا ْ اهلل ِعن َد المْ َ ْ�ش َعرِ َو�أَ ْطعِ ُم���وا الْ َبائ َ
«�أف�ضل احلج العج والثج» (رواه الحْ َ َر ِام َوا ْذ ُك ُروهُ َك َما هَ دَا ُك ْم َو ِ�إن (احلج.)28 :
الرتمذي وابن ماجه).
ُكنتُ���م ِّمن َقبْلِ���هِ لمَ ِ��� َن َّ
ال�ض�آلِّنيَ{ وكذل���ك يح�س���ن لعب���اد اهلل ب�أن
والعج هو رفع ال�صوت بالتلبية( .البقرة.)198 :
يعلم جاهله���م ،وير�شد �ضالهم،
خام�سا :الإنفاق يف �سبيل اهلل �أي :اذك���روا اهلل تعاىل كما من ويذكر غافلهم ،وي�أمر باملعروف،
وم���ن اخل�ص���ال العظيم���ة التي عليك���م بالهداية بع���د ال�ضالل ،وينهى عن املنكر ،كل ذلك بكلمة
يتع���ود عليه���ا امل�سل���م يف حجه :وكم���ا علمك���م م���ا مل تكون���وا طيب���ة ،وموعظة ح�سن���ة ،ورفق
بذل املال يف �سبيل اهلل تعاىل .تعلم���ون ،ف�إنه���ا من �أك�ب�ر النعم ولني وعلم وحكمة.
فامل�سل���م الذي ي�أت���ي �إىل احلج الت���ي يج���ب �شكره���ا بالقل���ب وغريها من املبادئ اجلليلة التي
من كل فج عميق ،راك ًبا الطائرة والل�سان.
ت�ستف���اد من هذا الركن املبارك،
�أو ال�سيارة �أو ال�سفينة وغريها ،ويق���ول تب���ارك وتع���اىل} :لَ���ن نفعن���ا اهلل وامل�سلم�ي�ن مبا �شرع
يتكل���ف ويدفع املال لأجل القيام يَنَ���ا َل اهلل لحُ ُ و ُم َه���ا َو اَل دِ َما ُ�ؤهَ ���ا م���ن �شرائ���ع عظيم���ة ،و�ألهمن���ا
بهذا الرك���ن اخلام�س من �أركان َولَكن يَنَالُ��� ُه ال َّت ْق َوى مِ ن ُك ْم َك َذ َ
لك اال�ستفادة منها ،كما �أراد ووفقنا
الإ�س�ل�ام ،الذي ال يت���م دينه �إال َ�س َّخ َرهَ ���ا لَ ُك ْم لتُ َك�ِّب�رِّ وا اهلل َعلَى لكل خيــــر.

م�شاهري اهتدوا

مونيكا اليابانية..
أرشدني قلبي إلى اإلسالم
ن�ش�أتُ يف �أجواء اليابان املتقدمة تكنولوج ًّيا،
وع�شت حياة م�ساملة م�ستقرة ،ونعمت بعائلة
عطوف���ة ،وتواف���رت يل �سب���ل النج���اح يف
درا�ست���ي وعملي ،كل الط���رق كانت مفتوحة
�أمامي لأ�ستمتع بحياة مريحة ومر�ضية.
كان���ت عائلتي تدي���ن بالديان���ة البوذية مثل
كث�ي�ر من اليابانيني ،لك���ن ارتباطي بالبوذية
كان �ضعي ًف���ا منذ �أي���ام طفولتي املبكرة ،ومل
يكن والداي يكرتثان لإخال�صي لها .مع ذلك
ومن���ذ �أيام���ي املبكرة ،كانت ت���دور يف عقلي
�أ�سئلة تتعلق بالك���ون والوجود واحلياة ،وقد
ظلت ه���ذه الأ�سئلة تراودين حتى بلغت �سن
الع�شرين ،حينما �أنهي���ت درا�ستي اجلامعية
وب���د�أت �أعمل و�س���ط الغيوم م�ضيفة طريان
يف اخلط���وط اجلوي���ة الياباني���ة� .أمِ لْ���تُ �أن
�أج���د ال�سالم والهدف من خالل العمل ،لكن
عل���ى العك�س من ذلك ا�ستمر وجود فراغ يف
حياتي ،كان هنالك �شيء ما مفقو ًدا ورجوت
متح ِّرقة �أن �أكت�شف ماهو.
لق���د �ش���اء اهلل ،مدبر الأم���ور� ،أن �أعمل يف
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التي كانت تالحقني ل�سنوات طويلة.

ع���ام 1988م مرتجم���ة يف وف���د ياباين �إىل
وكالة �سياحة يف م�صر ملدة عام .ومن خالل كان لو�ض���ع امل���ر�أة يف الإ�س�ل�ام �أثر قوي يف
زمالئي اجلدد ،عرفت الإ�سالم .وبعد �إكمال نف�س���ي؛ فامل���ر�أة امل�سلمة م�صون���ة ومك َّرمة،
ع���ام يف اخلارج ،ع���دت �إىل اليابان وقررت وم�شاعره���ا وعقله���ا وعفافه���ا ..كل ذل���ك
ِّ
�أن �أدر����س الإ�سالم لعل���ي �أعرث على �إجابات حمرتم �أكرث بكث�ي�ر مما كنت �أتخيل �ساب ًقا.
للأ�سئلة التي الزمتني طوال حياتي.
ب���د�أت �أنفرد بنف�سي و�أ�س����أل اهلل �أن يهدين
مل تك���ن املعلومات الت���ي ا�ستخل�صتها �ساب ًقا �إىل احلقيق���ة ،و�أن يعلمن���ي �إياها .و�شرعت
عن الإ�سالم م���ن املدر�سة والتلفاز حمدودة �أت�أمل العامل املخلوق لأرى يد اهلل فيه .ت�أملت
ج��� ًّدا وح�سب ،و�إمنا كان���ت م�ش َّوهة ت�شوي ًها الأ�شج���ار والأزه���ار والطي���ور واحليوانات،
بال ًغ���ا .وح���ايل ه���ي ح���ال معظ���م ال�شعب
وت�أمل���ت يف �إبداع اخللْق ويف التوازن امل�سيرِّ
الياباين الذي يقر�أ وي�سمع فقط عن العنف
لهم.
الذي حتمله كلمة (م�سلم).
�شعرت �أن هلل كتابني :كتاب ناطق هو القر�آن
حينما عدتُ �إىل اليابان ،ذهبت �إىل “املركز
الك���رمي ،وكت���اب �صامت اتخذ �ش���كل الكون
الإ�سالم���ي” يف طوكي���و ،وطلب���ت ن�سخ���ة
وعجائبه وجالله.
مرتجمة م���ن القر�آن الك���رمي �إىل اليابانية.
وتكررت زيارت���ي �إىل املركز لثالث �سنوات ،وهك���ذا ر�أيت اهلل يف �إبداعه ،وهداين قلبي
حي���ث در�ست الإ�سالم م���ع باحثني حمليني .و�إح�سا�س���ي �إىل الإ�س�ل�ام� .شعرت بنور اهلل
م���ع م���رور الوق���ت ،ازداد َف ْهم���ي و�إعجابي مي�ل��أ قلب���ي ،واجتاحتني �سع���ادة غامرة ملَّا
بالإ�س�ل�ام عل���ى نح���و رائع .وق��� َّدم يل هذا ازداد �إمي���اين و�شع���رت كما ل���و �أن اهلل كان
البه���ي �إجابات عن الأ�سئلة الفل�سفية معي يف كل حلظة.
الدين
ُّ

وكان���ت �إرادة اهلل ،مد ِّب���ر الك���ون� ،أن �أعم���ل م�ضيف���ة يف خ���ط
طريان من و�إىل �إندوني�سيا لفرتةعام� .سحرتني �أخالق ال�شعب
الإندوني�س���ي ،والتزام���ه بالقر�آن يف حيات���ه اليومية .و�ساعدين
الإندوني�سي���ون الذين �صادقتهم يف فه���م الإ�سالم ب�شكل �أف�ضل
ويف تزايد حبي له.
واجهت �صعوبات عديدة مع عائلتي ،لكني �صممتُ على �أن �أكون
م�سلمة على الرغم من كل العقبات التي تعرت�ضني .و�شرعت يف
ريا
ت�أدي���ة ال�صلوات اخلم�س يف وقته���ا املحدد ،وبذلت جهدًا كب ً
يف حفظ �آيات من القر�آن؛ لأمتكن من �أداء ال�صالة على الوجه
ال�صحيح.
ويف ع���ام 1991م� ،ساف���رت �إىل م�ص���ر لأعلن جه���ا ًرا اعتناقي
الإ�س�ل�ام يف جامعة الأزهر ال�شه�ي�رة .ووجدت عملاً يف م�صر
لأعي����ش فيه���ا ،وبع���د فرتة ق�ص�ي�رة تزوجت من رج���ل م�صري
علي بطفلة جميلة
م�سل���م .بقيت يف م�صر ،وبعد فرتة �أنعم اهلل َّ
�سميته���ا مرمي  -اال�سم امل�ؤن���ث الوحيد الذي ورد ب�شكل خا�ص
يف القر�آن.
احلم���د هلل ،ف�أن���ا �أعي�ش الي���وم حياة �سعيدة م���ع ديني اجلديد
ريا من الوقت واجلهد يف
وعائلتي اجلدي���دة امل�سلمة ،و�أبذل كث ً
حفظ القر�آن ،وحينما ي�سنح الوقت ،نتدار�س �أنا وزوجي القر�آن
م ًع���ا ،ونق���ر�أ م ًعا بع�ض الن�صو�ص الإ�سالمي���ة� .آم ُل ذات يوم �أن
�أُر�شد عائلتي �إىل الإ�سالم� ،إن �شاء اهلل قري ًبا.
ريا من احلياة ال�سعيدة
يفتق���د ال�شعب الياباين عمو ًما جز ًءا كب ً
رغم ح�ضارته املتقدم���ة تكنولوج ًّيا .و�أعتقد �أن �أعدا ًدا �ضخمة
من���ه �ستدخل الإ�سالم �إ ْن تو َّفر له���ا الفهم ال�صحيح� .إنه يبحث
عن مثل تلك الأجوبة ،وما من �شك �أنه بحاجة كبرية �إليها.
امل�صدر :كتاب “هكذا �أ�سلمت” ترجمة و�إعداد :هالة �صالح الدين لولو ،دار
الفكر -دم�شق ،الطبعةالأوىل1428 ،هـ2007 /م.

منزلة األم في اإلسالم
حممد ا�سعيدة

حتى ال ي�صبح تكرمي الأم منا�سباتيا وحتى ال جنعل من
هذه القيم���ة الإن�سانية تاريخا باهتا م�صابا باجلمود،
وجب علينا يف هذا الإطار الرجوع �إىل ديننا احلنيف
والغو����ص يف عمق���ه ،لنعي���د اكت�ش���اف م���دى ح�ضور
ومكانة الأم يف هذا الدين الذي �أنزل الأم منزلة كبرية
ج���دا ،وكرمها يف العديد من الآيات القر�آنية املتواترة
يف كت���اب اهلل تع�إىل ،ودعانا كم�سلمني �إىل تكرمي الأم
يف كل حلظ���ة ويف كل يوم ،ملا له���ذه الإن�سانة اجلليلة
من دور يف حياة الب�شر والإن�سانية جمعاء ،والرتباطها
احلميم���ي بالقي���م الإن�ساني���ة النبيل���ة م���ع عائلته���ا
وحميطه���ا و�أوالده���ا بالأخ�ص ،بالإ�ضاف���ة �إىل تعبها
وحتمله���ا بل وحتديها ل���كل ال�صعاب من �أجل تربيتهم
ورعايته���م حتى بلوغهم مرحل���ة الزواج ،ثم ميتد ذلك
�إىل �آخر رمق يف حياتها.
لذل���ك ،كم م���ن �أم ن�صادفها يف ه���ذه احلياة ت�ضحي
بالغ���ايل والنفي����س ،وتغالب ال�صعاب م���ن �أجل توفري
لقم���ة العي�ش الك���رمي و�أ�سباب الكرام���ة لأبنائها ،ويف
الكث�ي�ر م���ن الأحيان جنده���ا تقوم كذل���ك مقام الأب
�إذا غ���اب عن حي���اة �أبنائه حتت �أي ظرف كان ،فنجد
الت���ي حملتنا يف بطنها ت�سعة �شهور ب�ساعاتها و�أيامها
ولياليه���ا ..بتعبها ومعاناتها و�آالمها؛ تعمل ليال ونهارا
يف �سبي���ل �إ�سعاد �أبنائها و�إدخ���ال البهجة يف حياتهم،
فليك���ن تكرمينا له���ا حلظة بلحظة ،على م���دار اليوم
وعلى مدار ال�سنة ،وخا�صة بربها وح�سن معاملتها يف
كن���ف احلنو والدفء واالحرتام والتقدير ،لأن ر�ضاها
عن���د اخلالق عز وجل ي�ساوي اجلن���ة ،ولأنها ت�ستحق
�أك�ث�ر من كل ما نقوم به نحوها ،فمهما يخط الإن�سان
ويكت���ب ويتوهم �أنه ق���د وفاها بع�ضا من التقدير ف�إنه
ال ميك���ن �أن يكافئها على �شيء مما قدمته له ..وتظل
الأم ب���كل م���ا حتمله من مع���اين الإن�ساني���ة والرحمة
والإخال����ص والت�ضحي���ة واجلهاد واحلن���ان� ...أجمل
و�أحب خملوق على وجه الأر�ض.
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ت
ا�س
(ت�ساعد يف �أمريك من نوع لآ ا�سات احل بية �شعوب يا يف
ا
ا
ا
د
خ
ل
ي
ر
ومت مقا لأك�سدة يف على جانب  .وقد رك ثة وجود ا عامل.
ز
رن
خ
ق
مقاومة ���ة ع���دة �أن ح�صول ال� وة الب�صل ت الدرا�سة تالف
شي
الت
وا
ال
العلم���اء �أك�سد ،كا ع م���ن الب خوخة ومن يف مقاومة ا طبية
و
لت
نا
ب�أ
�ص
تن���اول ا كل الب�صل لأكرث فائ ل ملعرف���ة خاليا ال�س �أك�سد
د
ر
ة
لب
�أي
ب�شكل خ �صل الأخ� عموم���ا يف منها الب�ص هما �أك�ث�ر طان)،
ف
ل
ال
�أث
ض���
و�ضع الب يف� .أما با ر خ�صو� وجبات ،و الأخ�ضر .را يف
عل
لن
صا.
وي
�ص
يك باحلر ن�صح
الأكل عل ل يف الثال �سبة للدمو يف�ض
ل
جت
�
ع
ر
ي���
الب�صل .ك مب�ض���غ جة قبل الت وقت تقط بة النيئ �أ ص على
�أ
فر
وا
يع
وراق البق مي .وبالن� الب�صل ،ملطهو
س
د
ب
في
ون
�س بع���د ا ة لرائحة ا مكنك
�إعـ
ل
ل
ف
و
ـ ـداد:
د
جبة املحت م بعد
.
�
وي
صفي ا
ل
د
ة على
ي
ن �أ
حمد
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ح�صاد الكتب

سماحة اإلسالم
امل�ؤلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف:

�أ .د عمر بن عبد العزيز قري�شي

عدد ال�صفحات:

� 433صفحة من القطع الو�سط

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر�ض:

التحريــــر

النا�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر:

املكتبة الذهبية  -م�صر  /مكتبة الأديب

�سماح���ة الإ�سالم منهج رباين و�سط� ،شرعه
اخلال���ق املدبر له���ذا الكون ال���ذي يعمل ما
ي�صل���ح له ،وم���ا ينف���ع �ساكني���ه� ،شرعه عز
وج���ل؛ ليطب���ق يف حياة النا����س ،وهو مطبق
بالفعل.
�سماح���ة الإ�سالم قول وعم���ل ،واقع معي�ش،
�آي���ات قر�آنية تتلى ،و�أحاديث نبوية �صحيحة
ت���روى ،و�س�ي�رة ثابتة تنق���ل �إلين���ا �أخبارها
املوثقة ال�صادقة.

النف�س الإن�ساني���ة باعتبارها نظرة متكاملة
ومتنا�سق���ة و�شاملة يف كاف���ة جوانب احلياة
والنف�س ،وو�سطية الإ�سالم باعتبارها �إحدى
اخل�صائ����ص العامة للإ�س�ل�ام ،وقد امتازت
�أم���ة الإ�س�ل�ام بالو�سطي���ة ع���ن غريها من
الأمم.

اإلسالم دين السالم ..نادى
بالسالم ..واشتق اسمه من
الس�لام ..وتحيتـــه السالم

وحري���ة التدي���ن ،وحري���ة العم���ل والك�سب،
وتويل وظائف الدولة.
ويفن���د الكات���ب ال�شبه���ات ح���ول الت�سام���ح
الإ�سالم���ي يف الف�ص���ل الث���اين ،حيث يبني
مفهوم اجلهاد ،و�صوره ،مثبتا �أن الأ�صل هو
حرية االعتق���اد ،وال �إجبار على الدخول يف
الإ�سالم ،وكي���ف �أن الر�سول [ جاء رحمة
للعامل�ي�ن ،بجانب كونه نبي امللحمة ،ثم يدفع
ال�شبه���ات حول الفتوح���ات الإ�سالمية لأنها
مل ت����أت �إال لإخ���راج النا�س من عبادة العباد
جميع���ا �إىل عب���ادة اهلل وح���ده ،وم���ن جور
الأديان �إىل ع���دل الإ�سالم ،خمتتما الف�صل
بت�سا�ؤل :هل انت�شر الإ�سالم بال�سيف؟ ،جميبا
ب����أن الإ�س�ل�ام دي���ن ال�سالم ،فق���د قام على
الدعوة باحلكم���ة واملوعظة احل�سنة ،ونادى
بال�س�ل�ام ،وا�شتق ا�سمه م���ن ال�سالم ،وجعل
حتية �أهل الإ�س�ل�ام ال�سالم ،مقررا للجميع
حقهم يف اختي���ار عقائدهم بال �إجبار ،مما
جعل دين الإ�س�ل�ام ينت�شر باالقتناع املح�ض
م���ن الداخل�ي�ن في���ه ،والت�سام���ح املطلق من
احلاكمني به.

لق���د ع���رف الإ�س�ل�ام ب�سماحت���ه ،وعدل���ه،
ورحمت���ه ،وجم���ال ه���ذا وا�ضح م���ع �أتباعه
و�أبنائ���ه ،كذلك مع خ�صومه و�أعدائه ،عرف
ذل���ك القا�صي والداين ،والع���دو وال�صديق،
ولك���ن فريقا من النا�س �أ�ساءوا �إىل الإ�سالم
و�أ�ضم���روا له الع���داء ،فحاولوا الهجوم على ويق���دم الكتاب لن���ا �صورا م���ن الت�سامح يف
الإ�س�ل�ام ونبيه و�صحابته وتاريخه منذ ظهر العبادات واملعامالت والأخالقيات ،باعتباره
�إىل يومن���ا هذا ..ملاذا؟ لأن���ه يُلمح يف الأفق دين ال�سالم والعدل والإح�سان معا ..و�صورا
ب���وادر جتمع حول الإ�س�ل�ام و�إيقاظ و�إحياء من ت�ساحمه [ ،وت�سامح �أ�صحابه ر�ضوان
لأمت���ه ،فلهذا يح���اول هذا الفري���ق جاهدا اهلل عليه���م ..نافيا عن الإ�س�ل�ام التع�صب؛
�إيق���اف ع���ودة الإ�س�ل�ام �إىل مي���دان احلكم لأن���ه دين رب العاملني ،وهو املحفوظ بحفظ
اهلل له ،ال يعرتيه تغيري �أو تبديل �أو حتريف،
والت�شريع وال�سيا�سة.
يتن���اول الكات���ب مو�ض���وع الكت���اب يف ثالثة وه���و ال���ذي ح���ارب التع�ص���ب ودع���ا �إىل ويف الف�ص���ل الأخ�ي�ر ي�ستعر�ض لن���ا الكاتب
الت�سامح ،وبني على الرحمة ،والعدل.
جمل���ة م���ن ال�شبه���ات واالف�ت�راءات الت���ي
ف�صول ،الأول بعنوان« :الت�سامح يف الإ�سالم
بني النظري���ة والتطبي���ق» م�ستعر�ضا �صورا وي�ش�ي�ر الكت���اب �إىل �صور م���ن الت�سامح مع تتعار����ض مع �سماحة الإ�سالم ،ويخ�ص منها
م���ن الت�سام���ح يف الإ�س�ل�ام ،يف الق���ر�آن غ�ي�ر امل�سلمني مبينا د�ستور العالقة مع غري احل���دود والتعزيرات ،واجلزية والرق ،وظلم
وال�سن���ة ،حي���ث يقدم نظ���رة الإ�س�ل�ام �إىل امل�سلمني ،وحقوق �أهل الذمة ،وحق احلماية ،املر�أة يف الإ�سالم بني احلقيقة واالتهام.
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دعوتن ـ ـ ــا

احل���ج مدر�سة عظيمة ،درو�سها
م�ستم���رة ،وكلم���ا ح���ج الإن�سان
وكرر احلج ف�إنه يكت�شف درو�سا
جدي���دة �أخ���رى .احل���ج يب�ي�ن
للنا�س ح���ال الأم���ة الإ�سالمية؛
فه���و �ص���ورة م�صغ���رة للأم���ة
الإ�سالمية ،حي���ث يفد احلجاج
م���ن كل �أ�صقاع الأر�ض ،ومن كل
دولة ومن كل جمتمع للحج.
فرتى الأمة الإ�سالمية بت�شكيلتها
الطبيعية غري املنتقاة ،في�أتي كل
من كتب اهلل له احلج من ال�صغري
والكبري املتعل���م والعامي ،الغني
والفق�ي�ر ،العرب���ي والأعجم���ي،
يفدون �إىل مك���ة ,فرتى �أحوال
الأم���ة من خالل احل���ج فتعرف
و�ض���ع الأمة وم�ستواها الإمياين
والأخالقي والعلم���ي والتعاوين
والتكاتف���ي ،وال�ب�ر والرحمة يف
احل���ج .فرتى النم���اذج الراقية،
كما ترى النماذج الأخرى.
ق���ال الر�س���ول [" :خذوا عني
منا�سكك���م" .ه���ذا الن����ص ردده
عليه ال�صالة وال�سالم يف مواطن
ع���دة يف احلج .وق���د حج النبي
[ حجة واحدة ،كرر فيها هذا
الأم���ر يف �أكرث من موطن .ملاذا
كرره؟! �إىل ماذا ير�شد النبي [
بقوله" :خذوا عني منا�سككم"؟
هل هناك منا�س���ك غري من�سك
النبي [؟
هل ميكن �أن ي�أخذ النا�س منا�سكهم
من غري ر�سول اهلل [؟ هل يوجد
عند النا�س منوذج ومثل �أعلى غري
ر�سول اهلل ي�أخذون منا�سكهم من
عنده؟ ويلق���ون منا�سك النبي [
ظهريا!
"خذوا عن���ي منا�سككم" توحيد
�آخ���ر ،وه���و توحي���د امل�ص���در
واالتب���اع� ..أن يوح���د النا����س
م�صدره���م يف تلق���ي الت�شري���ع

وتلق���ي اله���دى من فع���ل ر�سول
اهلل [ ال يتجه���ون ال ميينا وال
�شم���اال ،ال �شرقا وال غربا ،ال �إىل
فالن وال �إىل عالن� ،إمنا يتجهون
�إىل النبي [ فيقتدون به ،فيكون
هو الأ�سوة والنموذج الذي يقتفونه
يف حياته���م �إىل مماتهم ،هل ظهر
هذا يف امل�سلم�ي�ن؟ هل ر�أينا ذلك
يف احل���ج؟ هل ظه���ر الت�أ�سي به؟
ه���ل �أخ���ذ النا����س منا�سكهم عن
النبي [ يف احلج؟
ه���ل كان منوذجه���م الأعل���ى يف
احلج �سيدنا حممد [؟
الذي قال "خذوا عني منا�سككم"
�أم حت���ى ه���ذا �أعر�ضت���م عن���ه
و�شرعت���م لأنف�سك���م منا�س���ك
جدي���دة ال متت لهدي النبي [
ب�صل���ة� ،أخ���ذمت ما يطي���ب لكم
واتبعت���م �أهواءكم يف �أمور �أخرى
وتركتم هدي نبيكم [؟.
�إذا نظرت �إىل حج بع�ض امل�سلمني
�ستجد العج���ب!! �ستجد الكالم
اجلميل ال���ذي يطرح قبل احلج
و�ستجد العجب العجاب �إذا حج
النا����س! وك�أن الأمور القولية يف
جهة والعملية يف جهة �أخرى.
نق���ول ما ال نفع���ل! ونفعل ما ال
ن�ؤمر! �س�أذك���ر بع�ض ال�صور من
مدر�سة احلج:
�أول هذه ال�صور:
يف �صب���اح الي���وم الثامن من يوم
الرتوي���ة ي�أت���ي ح���اج باك�ستاين
واحد من حملة خليجية ب�أكملها
ي�س�ي�ر عل���ى �أقدام���ه �إىل من���ى
ليطبق هدي النبي [ ويدخلها
قب���ل الظه���ر ب�إحرام���ه مي�ش���ي
ويلبي ،ف�سئل مل���اذا جئت اليوم؟
و�أين بقية احلملة؟
ق���ال :احلمل���ة لن ي�أت���ون اليوم،
و�أنا �أريد �أن �أطبق ال�سنة.
رمب���ا يق���ول �أحدن���ا :ل���و تركت

احلملة �أ�ضيع!
عجيب ي�ضيع عربي مثلكم ،رمبا
�ساف���ر �إىل كثري من دول العامل،
ي�ضيع يف منى!
ه���ل �أن���ت يف �سي���دين �أو يف
وا�شنطن؟! �أنت يف منى ،ال�شوارع
كلها ت�صب يف اجتاه واحد.
�أال ن�ستفي���د م���ن ه���ذا الدر�س!
ه���ذا رجل ي�ت�رك النا����س كلهم
خل���ف ظه���ره ،لأنه���م �أب���وا �أن
ي�سريوا على هدي النبي وي�سري
لوحده ال يلتفت �إليهم.
ه���ل متتل���ك �أخ���ي مث���ل ه���ذه
النف�سية؟
كل النا����س ي�س�ي�رون عك����س
االجت���اه و�أنت لوحدك ال ي�ضيق
�ص���درك ب�س�ي�رك منف���ردا يف
طريق موح�ش مظلم ،ولكنه على
ال�صراط امل�ستقيم.
وهناك للأ�سف بع�ض احلمالت
تعرت����ض على احلج���اج وتقول:
برناجمن���ا ال نذه���ب �إىل منى..
لي����س بواج���ب� ,سنجل����س يف
العزيزية مكان نظيف وكل �شيء
متوفر ملاذا نذهب �إىل منى؟!
ه���ل هذا كالم ي�صدر من �إن�سان
يعظم الر�سول [؟!
هل هذا كالم �إن�سان يعرف النبي
[؟! هل هذا كالم �إن�سان يقر�أ
قول اهلل ع���ز وجل } َو َمن يُ َع ِ ّظ ْم
َ�ش َعائِ��� َر اهلل َف�إِ ّنَ َه���ا مِ ���ن تَ ْق��� َوى
���وب{؟! �ألي�س ه���دي النبي
الْ ُقل ُ ِ
[ هو امتثال لهذه ال�شعائر يف
�سريه �إىل منى يف اليوم الثامن،
وبقائ���ه فيه���ا وي�صل���ي الظه���ر
والع�ص���ر واملغ���رب والع�ش���اء
والفج���ر ،كل �ص�ل�اة يف وقته���ا
ق�صرا من دون جمع� ،ألي�س هذه
�شعرية ون�سكا وهديا؟!
�أمل يق���ل [" :خ���ذوا عن���ي
منا�سكــكم؟.

د .وفـاء بنت نا�صـر العجمي
كلية العلوم االجتماعية
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

مدرسـة
الحــــــج !

الحج مدرسة لقياس
وضع األمة مستواها
اإليماني واألخالقي
والعلمي والتعاوني
والتكاتفي

الدعوة االلكرتونية
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ال�ستخدام

«آبل» متفوقون
مستخدمو
لى مستخدمي
علميا وماليا ع
«سامسونغ»

في ال�شركتني املنتجتني
للمقارنة بني م�ستخدمي هات ّ
ك�شفت درا�سة
و»�سام�سون���غ» بنظ���ام
و�س���ع انت�ش���ارا «�آب���ل»
ل
أ
ا
للهوات���ف الذكي���ة
�أكرث مت�سكا بهواتفهم.
خدمي منتجات الأوىل
�ست
«�أندرويد»� ،أن م
ي�ستبدلونها �إال بجهاز
�إىل �أن  % 42منهم ال
وت�شري �أرقام الدرا�سة
���ات «�سام�سونغ» كانوا
م���ن م�ستخدمي منتج
ب���ل» ،بينما % 43
لكنها لي�ست بال�ضرورة
«�آ
مزودة بنظام «�أندرويد»
ي�ستخدمون هواتف
�شركة  CIRPاملخت�صة
ة� .أجرت هذه الدرا�سة
من �إنتاج هذه ال�شرك
قة به ،واقت�صرت على
�سوق والدرا�سات املتعل
ب�إجراء بحوث حول ال
اليات املتحدة الأمريكية.
الزبائن يف الو
غ» ت�ستقطب عددا �أكرب
درا�سة �إىل �أن «�سام�سون
�إىل ذلك خل�صت ال
رة الأوىل ،وبلغت ن�سبة
راء الهواتف الذكية للم
م���ن الراغبني يف �ش
ي هاتف «�آيفون» للمرة
ال تزيد ن�سبة من ي�شرت
ه�ؤالء  % 37بينما
.
الأوىل عن % 26
سون���غ» كانت مغرية �أكرث
الدرا�سة �إىل �أن «�سام�
كم���ا خل�ص���ت هذه
ال» و»نوكيا» ،بينما كان
���ش تي �سي» و»موت���ورو
بالن�سب���ة لزبائن «�إت�
عل���ى اقتن���اء هاتف من
ك ب�ي�ري» �أك�ث�ر حر�صا
م�ستخدم���و «ب�ل�ا
منتجات «�آبل».
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فاين” تعلن تجاوز
خدمة “
ستخدميها حاجز
عدد م
 40مليونا

 Viلن�شر مقاط���ع الفيديو
خدم���ة “فاي���ن ” ne
�أعلن���ت
ا�صل االجتماعي “تويرت”،
ق�ص�ي�رة ،اململوكة ملوقع التو
ال
يه���ا حاج���ز  40ملي���ون
جت���اوز ع���دد م�ستخدم
ع���ن
م�ستخدم.
�ب�ر ح�سابه���ا الر�سمي على
وج���ه م�س�ؤول���و اخلدمة ،ع
و
امل�ستخدم�ي�ن قائلني فيها:
وق���ع “توي�ت�ر” ،ر�سالة �إىل
م
الآن �أكرث م���ن  40مليون
ذا املجتم���ع رائ���ع ،لدين���ا
“ه���
�ستخدم� ،شكرا لإلهامنا”.
م
فاين” يف يناير املا�ضي عرب
ان “تويرت” �أطلق خدمة “
وك
���ام  ،iOSوهي خدمة تتيح
الق تطبي���ق اخلدمة لنظ
�إط
مقاط���ع فيديو ق�صرية ال
�ستخدم�ي�ن ت�سجيل ون�شر
للم
تزيد مدتها عن  6ثوان.

ت تربــط
روسوف
سكايب»
مايك
«
ع
م
وتلوك»
ج املحادثة
شراء برنام
الـ «أ
�
و�سوفت» ب
لإلكرتوين
كر

�شركة «ماي
ع بريدها ا
على ربطه م
د �أن قامت
بع���
را
جراء مكاملا
دمت م�ؤخ
كاي���ب»� ،أق
خدم من �إ
ك���ن امل�ست
«�س
ي مبا�شرة.
 »Ouليتم
ص
�
t
خ
l
o
ش
�
o
ة بريده ال
م���ة الربيد
« kت من واجه
�شركة خد
وال�صو
ل
ا
�أن ربط���ت
ي���ل» .كما
خلطوة بع���د
وغل «جيم
وبري���د غ
���ي ه���ذه ا
ر» بربنامج
في�سب���وك
ت�أت
���ة «م�سنج
ل
ا
ع
�ت�روين م���
مج املحادث
ك
ل
ب���دال برنا
الإ
قامت با�ست
���ا
ه
�أن
�إن ال�شركة
�سوفت» ،ف
«�سكايب».
كة «مايكرو
ىل بريدها
تاج يف �شر
ملكامل���ات �إ
ب مدير االن
خ�صائ�ص ا
�ستخدمني
وبح�س
ر �إ�ضاف���ة
 76م���ن امل
دت يف قرا
ت �أن %
حادثة بعد
ا�ستن���
ة بين���
رنام���ج امل
ك�ت�روين عل���ى درا�س رتوين �إىل ب
الإل
ده���م الإلك
ون من بري
���
ينتقل
ل الواردة.
ن الواليات
�ض الر�سائ
ني يف كل م
ع
ب
ة
ء
م
قرا
ع امل�ستخد
والربازيل،
ي���ث جلمي
ني���ا وكندا
د
ح
ملا
ت
�
أ
مت تفعيل ال
وفرن�سا و
ل الأ�سابيع
���ة املتحدة
بلدان خ�ل�ا
���دة واململك
ث باقي ال
املتح
ل التحدي���
ع �أن ي�شم���
ويتوق���
القادمة.
ت الفيديو

«غ
و
غ
ل
ك
ك�شف���ت �أ
روم»..
رق���ام �شر

تطب
ي
ق
ا
ت
ا
ل
هواتـف
الذكيـ
ة
ج
ز
ء
م
هم من
حياة ا
إل
ن
س
ا
ن ال
ت
م�طصبميق���ات الهوات���ف الذكي���ة يوميـة

مة
ه���ي عبارة
خ�صي�صا لل
ه
وا
ت
ف
ع���ن برامج
ا
ل
اخل
دمي���ة وم
ذكية ،فمن
ن
ه
ها
ا
���ا
ل
ت
ا
ل
ط
ب
رت
ي
قات
وغ
فيهي���
ريها ،ومع
ة ،ومنه���ا
ا
ن
ا
ت
ل
ت
�
ش
جا
���ا
ر
ر
ي
ا
���
ل
ة...
هواتف
العامل
 ،يزداد ا�
الذكية �أك
س
ت
رث
خ
و
�
أ
دا
ك
م
رث
ا
ل
يف
حي���ث
تطبيقا
�أ�صبح���ت
ت بني امل�
س
ه
ت
���
خ
ذ
ه
د
ا
م
ل
ا
ت
ني
،
طبيق���ات
لإن�س���ان ال
ي
ج
و
���
م
ز
ي
ة
ءا
�
إ
م
���
ىل
حد
ن حياة
الت
طبيق���ات يت�سابقون ما ،وهذا ما
ج
ع
ل
م
�
صممي
جد
على ابت
ي���دة ميك���
ن
كار وت�صم
ي
�
أ
م
ن
ت
ت
�
ط
ب
سا
ي
قات
وجعل
ه���م يف
ها �أكرث را
ت�سهيل حي
ح
ة
���ا
ة
.
ا
ل
إ
ن
�
سان
ولأ
ن معظ���م ا
ل
نا
�
���س
ي
�
ويج
ستخدم���
علونه���ا �أ�سا
ون ه���ذه ا
�
ل
ت
س���ا
ط
ب
ي
يف
قا
ت،
ن�ستع
جميع �أ
ر����ض فيم
م���ور حيات
���ا
ه
م
يل
ا
���
ل
ي
ي
و
م
ع
ي
���
ة،
ت�ستحوذ
عل
ددا م���ن ال
ت
ى
ن
ط
ب
�
ي
س
ب
ق
ة
���ا
ت التي
كبرية م
قبل النا�س
ن اال�ستخ
يف
دا
م
ج
ا
م
ل
ي
ي
ع
و
�
أ
م
ن
ي من
حاء العامل.

األكث

ا
ك���ة «�
لإنرتن���ت،
ستيت كاون
ع
���
�ت�ر
»
ن
،
ت
ا
ر
مل
ب
ت
ع
3
خ�ص�
مت�ص
صة يف جما
 % 4من ا
فح «غوغل
مل
ل
�
ك
ت
س
ر
ت
ق
و
���
خ
م
د
»
د
م
مي
الإ
على عر
مع���
ني حول
ح�ص���اءات
دالت ا�ست
�ش املت�صف
العامل يف
خ
ح
�
ا
���
ش
ه
ت
دا
ر
م
ب
ي
���
�
أ
على �شبكة
و
�
د
ل
يو ال
شهر ب
ولكن
ون منا
فائت ،وقد
بن�سب متباينة ،م�س رام���ج املت�
زع تقريبا،
م
ص
�
إ
ف
ت
ذ
ح
ا
ن
ا
ل
ا
�
ل
ت
ش
ر
ث
قة
جال
كة يف
يف جم
وب�شك
يع املناطق
تفوقا كا�س
ل �إجمايل
حتليلها الأ
ح
ا
ج
خ
يف
ا
ا
ء
ري
ل
يف
ع
م
ت
ا
�
أ
ت
ف
م
ا
�
مل
ص
،
�
بن
�سبة 20
صيل ب�ش�أن
فح مايكرو�سوفت « ريكا اجلنوب
حيث ظهر
ي
ة
%
ت
،
(
ف
���
3
ف
و
ي
6
م
ق
ا
«
كرو
توزع
«
 ،)%و�آ
�إنرتنت
�سيا (49
م» يف جمي
�آبل» ،والذ
ت الن�سبة ا
�إك�سبلورر
ل
ي
»
ب
ا
ح
ق
يف
ي
ل
ة
ا
مل
يف
ر
 ،)%و�إفريقيا ب�صور ع القارات،
عل
ت
بة الث
املرتبة
ى العد
ي�شار
ة �أقل
انية عامليا
يد من املت
الرابعة ع
ب
ا
ن
�
مل
ص
�
ي
س
ا
ف
ب
.
ة
ح
�إىل �أن قا
ا
(,)% 43
ر
5
ة
ت
2
�
أ
ا
�
ل
أ
س
،%
خ
رتا
ر
ت
ل
يا ه
اله «ف
ى مثل
«�سفار
ي الأقل اع
ي» و«�إنرت
ايرفوك�س»
«�أوبرا» و»
ت
ن
�
م
س
ت
ا
ف
�
إ
ا
دا
ك
ر
�
ي
س
عل
»
بل
ى
اخلا
ورر».
«كروم»
�ص ب�شركة
بن�سبة ا�
س
ت
خ
دا
م
35
 %يف ظل
م
ن
ا
ف
�
س
ة
ق
وية مع
مت�صفحي

ر
شعبية
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�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.

يق�������ول الع�������امل الفرن�س�������ي بال�ش�������ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وال تكون فاعليتها هنا فاعلية منبه فقط،
�« :R.L.Blachereإن الف�ضل (بعد اهلل) ب���ل فاعلي���ة عن�ص���ر مب���دع تتوط���د قوته
يع���ود �إىل اخلليف���ة عثم���ان ب���ن عف���ان بنوعيته الذاتية.»..
لإ�سهام���ه قب���ل �سن���ة 655ه���ـ يف �إبع���اد
�أم�������ا املفك�������ر الفرن�س�������ي مار�س�������يل ب�������وازار
املخاط���ر النا�شئة عن وج���ود ن�سخ عديدة
فيقـ ــول« :البد عند تعريف الن�ص القد�سي
من الق���ر�آن ،و�إليه وحده يدي���ن امل�سلمون
يف الإ�سالم من ذك���ر عن�صرين ،الأول �أنه
بف�ض���ل تثبيت ن����ص كتابهم املن���زل ،على
كتاب منزل �أزيل غري خملوق ،والثاين �أنه
مدى الأجيال القادمة».
«قر�آن» �أي كالم ح���ي يف قلب اجلماعة..
«ال ج���رم يف �أن���ه �إذا كان ثمة �شيء تعجز وهو بني اهلل والإن�سانية (الو�سيط) الذي
الرتجم���ة ع���ن �أدائ���ه ف�إمنا ه���و الإعجاز يجع���ل �أي تنظيم كهنوتي غري ذي جدوى،
البي���اين واللفظي واجلر����س الإيقاعي يف لأن���ه مر�ض���ي به مرجع���ا �أ�صلي���ا ،وينبوع
الآي���ات املنزلة يف ذلك العهد� ..إن خ�صوم �إله���ام �أ�سا�سي ..وما زال حتى �أيامنا هذه
حممد قد �أخط�أوا عندما مل ي�ش�أوا �أن يروا منوذج���ا رفيعا ل�ل��أدب العرب���ي ت�ستحيل
يف هذا �أغاين �سحرية وتعويذية ،وبالرغم حماكات���ه� ،إن���ه ال ميثل النم���وذج املحتذى
م���ن �أنن���ا على عل���م –ا�ستقرائي���ا فقط -للعم���ل الأدب���ي الأمثل وح�س���ب ،بل ميثل
بتنب����ؤات الكهان ،فما اجلائز لنا االعتقاد كذل���ك م�ص���در الأدب العربي والإ�سالمي
مع ذل���ك بخطل هذا احلكم وتهافته ،ف�إن الذي �أبدعه؛ لأن الدين الذي �أوحى به هو
للآي���ات الت���ي �أع���اد الر�س���ول [ ذكرها يف �أ�سا�س ع���دد كبري من املناهج الفكرية
يف ه���ذه ال�س���ور اندفاع���ا وجاللة تخلف التي �سوف ي�شتهر بها الكتاب.»..
وراءها بعيدا �أق���وال ف�صحاء الب�شر ،كما
ميك���ن ا�ستح�ضارها م���ن خالل الن�صو�ص «لق���د �أثب���ت التنزي���ل برف�ض���ه الف�ص���ل
ب�ي�ن الروح���ي والزمن���ي �أنه دي���ن ونظام
املو�ضوعة التي و�صلتنا».
اجتماع���ي ..وم���ن البديه���ي �أن التنزي���ل
«�إن الق���ر�آن لي�س معجزة مبحتواه وتعليمه وال�سبي���ل الذي ظن �إمكان ا�ستخدامه فيه
فق���ط� ،إنه �أي�ض���ا ،وميكن���ه �أن يكون قبل قد طبعا املجتمع بعنف.»..
�أي �ش���يء �آخر حتف���ة �أدبي���ة رائعة ت�سمو
عل���ى جميع م���ا �أقرته الإن�ساني���ة وبجلته «�إن القر�آن مل يق���در قط لإ�صالح �أخالق
م���ن التحف� ..إن اخلليف���ة املقبل عمر بن ع���رب اجلاهلية� ،إنه عل���ى العك�س يحمل
اخلطاب ،املعار�ض الفظ يف البداية للدين ال�شريع���ة اخلال���دة والكامل���ة واملطابق���ة
اجلدي���د ،قد غدا م���ن �أ�ش���د املتحم�سني للحقائق الب�شرية ،واحلاجات االجتماعية
لن�ص���رة الدين عق���ب �سماع���ه ملقطع من يف كل الأزمنة».
الق���ر�آن ،و�سنورد احلدي���ث فيما بعد عن «يخل���ق الروح القر�آين من���اخ عي�ش ينتهي
مقدار االفتتان ال�شفه���ي بالن�ص القر�آين به الأمر �إىل مناغم���ة التعبريات الذهنية
بعد �أن رتله امل�ؤمنون».
وامل�ساواة بني العقليات والنظم االجتماعية
«الإعج���از هو املعج���زة امل�صدق���ة لدعوة ب�أكرث مما تفرت�ض الت�صريفات ال�سيا�سية
حممد الذي مل يرتفع يف �أحاديثه الدنيوية والطواب���ع الأيديولوجية الت���ي ت�سند �إىل
ال���دول ،وال يكف���ي ق���ط م���ا ي�ت�ردد ع���ن
�إىل م�ستوى اجلالل القر�آين»..
درج���ة ت�أثري القر�آن الك�ب�رى يف «الذهنية
«يف جميع املجاالت التي �أطللنا عليها من
الإ�سالمية» املعا�صرة ،فهو ال يزال م�صدر
عل���م قواعد اللغة واملعجمية وعلم البيان.
الإله���ام الفردي واجلماعي الرئي�سي ،كما
�أثارت الواقعة القر�آني���ة وغذت ن�شاطات
�أنه ملج�أ امل�سلمني ومالذهم الأخري».
علمية هي �أقرب �إىل حالة ح�ضارية منها
�إىل املتطلبات التي فر�ضها �إخراج ال�شريعة «�إن الأدوات التي يوفرها التنزيل القر�آين
الإ�سالمية .وهناك جماالت �أخرى تدخل ق���ادرة وال ريـــــ���ب عل���ى بن���اء جمتم���ع
فيها الواقعي���ة القر�آنية ،كعامل �أ�سا�سي ..حديـــــث.»..

فضـــل الحـــــج
احل ـ ــج املبـ ــرور ..هل يغفـ ــر كبائر الذنوب؟
اجلـــ���واب  :احلم���د هلل ..ثب���ت يف ال�صحيحني م���ن حديث �أبي
هري���رة ر�ض���ي اهلل عنه قال� :سمعت ر�س���ول اهلل [ يقول« :من
ح���ج فلم يرف���ث ومل يف�سق رجع كيوم ولدته �أم���ه» رواه البخاري
( )1521وم�سل���م ( ،)1350وقال [« :العمرة �إىل العمرة كفارة
ملا بينهما ،واحلج املربور لي�س له جزاء �إال اجلنة».

فاحل���ج وغ�ي�ره من �صالح الأعمال من �أ�سب���اب تكفري ال�سيئات� ،إذا
�أداها العبد على وجهها ال�شرعي ،وقد ذهب جمهور �أهل العلم �إىل
�أن الأعمال ال�صاحلة ال تكفر �إال ال�صغائر� ،أما الكبائر فالبد لها من
توب���ة وا�ستدلوا مبا رواه م�سلم عن �أب���ي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،عن
النبي [ قال« :ال�صلوات اخلم�س ،واجلمعة �إىل اجلمعة ،ورم�ضان
�إىل رم�ض���ان ،مكفرات ما بينهن �إذا اجتنبت الكبائر» ،وذهب الإمام
اب���ن املن���ذر رحمه اهلل وجماعة من �أهل العل���م �إىل �أن احلج املربور
يكفر جميع الذنوب ،لظاهر احلديثني املذكورين.

العيـش مع أم غيـر مسلمــة
ما حك ـ ـ ــم العي�ش مع والـ ـ ــدة غري م�سلمة؟
اجلــــواب :احلمد هلل ،ال مانع من �أن يعي�ش الولد مع والدته غري
امل�سلم���ة� ،أو �أن تعي�ش هي معه ،وقد يكون هذا �سببا يف هدايتها
�إذا �أح�س���ن الول���د لها يف املعامل���ة ،و�أح�سن يف عر����ض الإ�سالم
عليها ،والبعد عنها قد يكون �سببا يف ت�أخري هدايتها .
وامل�سل���م م�أمو ٌر بالإح�سان �إىل والدي���ه وبرهما حتى لو كانا غري
م�سلمني ،وال يحل للم�سلم �أن يعقهما �أو ي�سيء �إليهما يف القول �أو
الفعل ،على �أن ذلك ال يعني �أن يطيعهما يف املع�صية �أو يداهنهما
إن�سا َن ِب َوا ِل َديْهِ
يف الكف���ر الذي يعتنقانه ,قال تعاىلَ } :و َو َّ
�صيْنَا ال َ
ُح ْ�س ًنا َو ِ�إن َجاهَ د َ
�س لَ َك ِبهِ ِعل ْ ٌم َفلاَ تُ ِط ْع ُه َما
َاك ِلت ُْ�شرِ َك بِي َما لَيْ َ
�إِليَ َّ َم ْر ِج ُع ُك ْم َف�أُن ِّبئُ ُكم بمِ َ ا ُكنتُ ْم تَ ْع َملُونَ{.
علي �أمي
وع���ن �أ�سم���اء بنت �أبي بكر ر�ضي اهلل عنهم���ا قالت :قدمت َّ
وه���ي م�شرك���ة يف عهد ر�س���ول اهلل [ ،فا�ستفتي���تُ ر�سول اهلل [،
فقلت� :إن �أمي قدمت وهي راغبة �أف�أ�صلها؟ قال« :نعم�ِ ،صلي �أمك».

حكم توكيل
غير المسلم في توزيع الزكاة
هل يج ـ ـ ــوز توكيل غري امل�سلم يف توزيع الزكـ ـ ـ ــاة؟
اجل���واب :احلم���د هلل ،يجوز التوكيل يف �إخ���راج الزكاة ،لكن هل
ي�شرتط يف الوكيل �أن يكون م�سلماً؟

في���ه خالف بني العلماء رحمهم اهلل :فذهب احلنفية وال�شافعية

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

وبع�ض احلنابلة �إىل �أنه ال ي�شرتط.
ق���ال يف «الفت���اوى الهندي���ة» (« :)171 /1ول���و دفعه���ا �إىل الذم���ي
ليدفعها �إىل الفقراء جاز لوجود النية من الآمر» انتهى.
وق���ال الن���ووي رحم���ه اهلل يف «املجم���وع» (« :)138 /6ل���ه �أن يوكل
يف �ص���رف ال���زكاة التي له تفريقه���ا بنف�سه ...ق���ال البغوي يف �أول
ب���اب ني���ة الزكاة :ويج���وز �أن يوكل عبدا �أو كاف���را يف �إخراج الزكاة,
كم���ا يجوز توكيله يف ذب���ح الأ�ضحية» انتهى ,.وذه���ب احلنابلة �إىل
ا�ش�ت�راط ك���ون الوكيل م�سلما :ق���ال يف «مطال���ب �أويل النهى» (/2
( « :)123و�إن وكل) رب م���ال (يف) �إخ���راج (ال���زكاة م�سلم���ا) عل���ى
ال�صحي���ح م���ن املذهب .ق���ال يف «الإن�صاف» :لكن ي�ش�ت�رط فيه �أن
يك���ون ثق���ة .ن�ص عليه ,وجزم به يف الإقن���اع و»املنتهى» لأنها عبادة,
والكاف���ر لي����س من �أهلها( ...ويتجه) :الإج���زاء (ولو مع كفر وكيل),
حكاه القا�ضي ,وجزم به املجد يف «�شرحه» (لأنه مناول �إذن) ,كما لو
ا�ستن���اب ذميا يف ذبح �أ�ضحية .وقال يف «الرعاية»( :و) يجوز توكيل
الذم���ي يف �إخراج الزكاة �إذا نوى امل���وكل ,وكفت نيته ,و�إال فال .قال
يف «الإن�ص���اف» :وهو قوي .انتهى« .وتق���دم لك �أن املذهب خالفه»
انتهى.
وحدد
والذي يظهر جواز توكيل غري امل�سلم �إذا دعت احلاجة لذلكُ ،
له امل�ستحقون للزكاة ب�أعيانهم ،فتكون وظيفته �إي�صال املال �إليهم ،ال
االجتهاد يف معرفة امل�ستحقني ،وتوكيل امل�سلم الثقة �أوىل.
( )128ــ �أكتوبــر  2013ــ ذي القعــدة
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الرحي���ل املفاج���ئ ل�شخ����ص علي ،ولأن هذا الفراق م�ؤقت”.
عزيز ع���ن هذه احلي���اة يختلف نع���م ،التعامل مع ف���راق الأحبة
ع���ن رحي���ل �سبقت���ه مقدم���ات� ،صعب ،فكل �ش���يء يذكرنا بهم،
رغ���م �أن فقد الأحب���ة كله م�ؤمل ،وه���ذا �شيء جي���د ،فلماذا نريد
ولكن ق���درة االحتم���ال تتفاوت �أن نن�س���ى؟ ملاذا يق���ول البع�ض،
ب�سب���ب املفاج�أة التي جتعل هذا ال �أحتم���ل ر�ؤي���ة �صورت���ه؟ ملاذا
احل���دث مثل قرع���ة طبل حرب نري���ده �أن يختفي م���ن وجودنا؟
كبري بحج���م مبنى �ضخم ،يكون لقد رح���ل الب���دن وبقيت روحه
خ�ب�ر الوفاة مثل �ص���وت �ضربة وقيمه وعباراته ،وتعابري وجهه،
واح���دة مدوية على هذا الطبل ،ب���ل وحت���ى �ضحكات���ه وقف�شاته
يق���ع القل���ب منها عل���ى الأر�ض حي���ة بيننا ،وبقدر ما جندد تلك
وتنقب�ض م�صاري���ن البطن ،كما ال�صف���ات ن�سع���د روح الراح���ل
يح���دث عند �سم���اع دوي مدفع العزي���ز ،لق���د ت�ش���كل كيان���ه يف
يف �ساح���ة ح���رب ،وال يع���رف جتاوي���ف م�شاعرن���ا وتفا�صي���ل
ه���ذا ال�شعور �إال م���ن �سمع تلك جوارحن���ا عل���ى م���ر �سن���وات
ال�ضربة يف زمن احلروب.
طويلة ،ولكن ،هاهو اليوم «جيل
لق���د ارتبطت حي���اة الراحل مبن جديد» ترك���ه الراحل من خلفه
حوله وارتبطت حياتهم به ،ذكريات حامال �صفات���ه� ،سيكرب ال�صغار
بعي���دة يف الزم���ان من���ذ �سن���وات و�سيكونون رجاال ون�ساء يحملون
الطفولة وال�صب���ا وال�شباب ،وهي تل���ك ال�صف���ات ،ورمب���ا يزيدون
قريب���ة يف املكان ف�ل�ا تكاد تفرتق فيها جماال وبهاء ،و�ستحل ذكرى
م���ع م���ن حتب���ه �إال وا�شتق���ت �إىل ذلك الراحل الكبري حيثما برزت
لقائ���ه ،كتب م�صطف���ى �أمني ذات �صفاته عرب ه�ؤالء اجلدد ،فيقول
ي���وم بعد رحي���ل �أخيه عل���ي �أمني القائ���ل يف كل ي���وم «ذكرمت���وين
“كان تو�أم���ي يف الوالدة و�أي�ضا يف بف�ل�ان ،اهلل يرحم���ه� ،صحي���ح،
ال���روح ،مل نكن نفرتق �إال لنلتقي ،خري خلف خلري �سلف» ...وهذا
كنا كطريف مق����ص ال فراق بيننا ،هو بيت الق�صي���د ،و�أكرب العزاء
مل �أ�ستط���ع حتم���ل فك���رة فراقه يف رحيل الأحبة.
�إال عندم���ا تذك���رت �أن���ه �أحيان���ا وال ميك���ن �أن يتحق���ق «ال�ص�ب�ر
كان ي�ساف���ر ملدة طويل���ة ثم يعود ،اجلميل» مبجرد م���رور ال�سنني
واعتربت���ه الآن يف �سف���ر جدي���د و�سل���وان النفو����س ،فالبهائ���م
�سيع���ود منه قريبا� ،أو �أذهب �إليه� ،أي�ضا تت����أمل لفق���د �صغارها ثم
فهد�أت نف�سي ،لأين �س�ألتقي �أخي ت�سل���و ،ولكن «ال�ص�ب�ر اجلميل»

ه���و امل�صح���وب باالحت�س���اب
ورج���اء الث���واب والت�سلي���م لرب
الأرباب ،وهو الذي مييز امل�ؤمن
ال�صل���ب عن غ�ي�ره ،لأنه ينه�ض
ب�سرعة م���ن كبوت���ه واقفا بهمة
عالي���ة ،عين���اه تنظ���ران بح���دة
وب�ص���ر ثاقب �إىل الأم���ام ،قائلة
لل���روح“ :ح���ان وق���ت العم���ل
لنغر����س يف الأر�ض �أطيب ذكرى
تبقى بعد رحيلن���ا نحن �أي�ضا”.
كلمة �أخرية
التق���ى معاوي���ة ر�ض���ي اهلل عنه
ب�شاب تويف وال���ده ،ف�س�أله :هل
�أو�صى �أبوك عليك �أحدا؟.
قال ال�شاب� :أب���ي �أو�صاين ،ومل
يو�ص علي.
ِ

ق���ال معاوي���ة� :إين �أرى عق�ل�ا
وهمة ،فبم �أو�صاك؟.
قال ال�ش���اب� :أو�صاين �أال يفقد
النا�س �إال وجهه.
لق���د كان���ت لأبيه خ�ص���ال حلوة
من جتهيز مائ���دة طعام لفقراء
احلي كل ي���وم ،و�صالت ير�سلها
�إىل �أقارب���ه و�أرحامه ،وجمال�س
كرمية يغ�شاه���ا ،فكانت و�صيته
البنه �أن ت�ستمر تلك الأمور بعد
حيات���ه فال يفتق���د النا�س غيابه
حل�ض���ور من ي�سد مكانه ويجدد
تلك اخل�ص���ال احللوة يف الدنيا
اجلميل���ة ،و�إمن���ا غ���اب الوج���ه
فقــط.

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

رحيــل
األحبـــة..
هكـذا
نعوضـه
ّ

