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يعتـــرب احلـــج مو�شـــما دعويا جامعـــا لعموم 

امل�شـــلمني، ينتظـــره النا�ـــص بلهفـــة و�شـــوق 

من عـــام لآخر، لالإقبال علـــى اخلري وترك 

املحرمـــات، حيـــث يق�شد بيـــت اهلل احلرام 

ماليني الب�شر من م�شارق الأر�ص ومغاربها.

واحلج منا�شبة كربى، وفر�شة مهمة للدعوة 

اإىل اهلل وتب�شـــري امل�شلمـــني باأمـــور دينهم، 

حيـــث جتتمـــع املاليـــني بدافـــع التعبد هلل، 

وتبليـــغ اخلري والـــرب والإح�شـــان واملعروف 

الديني والدنيوي اليهم.

والدعـــاة مطالبون با�شتغالل هذا املو�شم يف 

القيـــام باأعباء الدعوة، واأن يعدوا عدتهم يف 

هذا العام، اقتداء بامل�شطفى ]، الذي دعا 

القبائـــل عندما اجتمعت يف مو�شم احلج يف 

ال�شنة العا�شرة من البعثة.

وقد بداأ الر�شول ] يدعوهم قائال: (ياأيها 

النا�ص، قولوا: ل اإله اإل اهلل تفلحوا، ومتلكوا 

بهـــا العرب، وتذل لكـــم العجـــم، واإذا اآمنتم 

كنتـــم ملوًكا يف اجلنـــة)، ووجد الر�شول ] 

�شتة رجال من “يـــرب” يتحدثون، فاقرتب 

منهم، وقال لهم: “من اأنتم؟”

قالــــــوا: نفر من اخلزرج.

ِمْن موايل يهود؟ )اأي من حلفائهم(.
َ
قال: اأ

قالــــــوا: نعــــم.

قال: اأفال جتل�شون اأكلمكم؟. قالوا: بلى.

فجل�ـــص معهـــم وحدثهم عـــن الإ�شالم، وتال 

عليهـــم القـــراآن، فان�شرحت لـــه �شدورهم، 

وظهـــرت عالمـــات القبول علـــى وجوههم، 

وكانت بينهم وبني اليهود عداوة، فكان اليهود 

يهددونهـــم بظهـــور نبـــي، و�شـــوف يوؤيدونه 

ويقاتلونهم معـــه، فلما �شمعوا كالم الر�شول 

] نظـــر بع�شهـــم لبع�ـــص وقالـــوا: تعلمون 
واهلل اإنه النبي الذي توعدكم به اليهود، فال 

ي�شبُقنَُّكم اإليـــه.. فاأجابوا الر�شول ] فيما 

دعاهـــم اإليه، ووعدوه بـــاأن يقابلوه يف العام 

املقبـــل، ثم ان�شرفـــوا اإىل قومهم وحدثوهم 

عـــن ر�شـــول اهلل ]، فانت�شـــرت اأخباره يف 

يرب.

اإذن، الدعـــوة اإىل اهلل يف مو�شـــم احلج �شنة 

نبويـــة، وقد ا�شتمر علمـــاء الإ�شالم ودعاته 

ال�شادقـــون علـــى مر الع�شـــور يف ا�شتغالل 

هـــذا املو�شـــم العظيـــم، م�شتفيديـــن منه يف 

اإيقاظ القلوب، وعر�ـــص الإ�شالم الو�شطي، 

وقد اأثنـــى اهلل �شبحانه على الدعــاة فقال: 

ن َدَعا اإِىَل اهلِل َوَعِمَل  ْح�َشُن َقْوًل ممَّ
َ
{َوَمْن اأ

ا َوَقاَل اإِنَِّني ِمَن املُ�ْشِلِمنَي}.   �َشاحِلً

موسم الدعوة
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رئي�س �لتحـــريـر 

حممـد �إ�صماعيل �لأن�صاري



اأعلنت جلنـــة التعريف بالإ�شالم 

عن اأ�شماء الفائزين يف امل�شابقة 

الرم�شانية لعـــام 1434هـ التي 

اليوميـــة  بال�شحـــف  طرحتهـــا 

»الوطـــن والـــراي والقب�ـــص« يف 

�شهـــر رم�شان املا�شـــي، برعاية 

�شركة الهدف الذكي لال�شتثمار 

وذلـــك  العقـــاري،  والت�شويـــق 

العـــام  املديـــر  نائـــب  بح�شـــور 

وامل�شت�شار  الدعيـــج  عبدالعزيز 

الإعالمي باللجنة اأن�ص اخلليفة 

واملوظفـــني  الأق�شـــام  وروؤ�شـــاء 

والدعـــاة، وقام ب�شحب امل�شابقة 

اأحـــد الدعاة الذيـــن مت تاأهيلهم 

وهـــو  اجلـــدد،  امل�شلمـــني  مـــن 

الداعية عبدالعزيز راما.

العـــام  املديـــر  نائـــب  و�شـــرح 

عبدالعزيز الدعيج باأن امل�شابقة 

كانـــت متميـــزة هـــذا العـــام، ملا 

تناولتـــه مـــن اأ�شئلـــة ومعلومات 

عـــن اإجنـــازات جلنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم، مو�شحا اأن امل�شابقة 

قدمت خالل طرحها بال�شحف 

30 �شببـــا مـــن اأ�شبـــاب الهداية 

املختلفـــة التي ت�شاعد كل م�شلم 

على ممار�شة الدعـــوة بالتعاون 

مع اللجنة.

ووجه الدعيـــج ال�شكر والتقدير 

ل�شركة الهدف الذكي لال�شتثمار 

والت�شويـــق العقـــاري لرعايتهـــا 

يف  وم�شاهمتهـــا   امل�شابقـــة 

اإبرازها ب�شورة جيدة للقراء يف 

�شهر رم�شان، كما تقدم بال�شكر 

اجلزيل لل�شحف الغراء »الوطن 

والقب�ص والراي« على دورها يف 

ن�شر امل�شابقة عرب �شفحاتها.

وبني الدعيـــج اأنه مت �شحب 30 

فائـــزا وفـــق �شـــروط امل�شابقة، 

معلنا ا�شماءهم و�شط احل�شور، 

وهم كالتايل:

• اأحمـد عبداملنعم ال�شيــــد 
• نوف اأج�ص اأحمد ح�شني

• فرح فار�ص ال�شريفـــي 
• فاطمة نا�شر خمي�ص

• هبة جا�شم غانـــــم  
• ح�شنة ح�شن �شويعي

• فهد عطية قطـــــان  
• هديل حممــد الدعا�ص

• �شريين حمــدي زكي  
• بنـــــدر خالـــــد

• م�شطفى عمــران حممد 
• ح�شني حممد ح�شن رزق

• هند اإبراهيم �شيحا  
• فخري �شعد علي عطية

• با�شمة فهد ال�شايجي 
• عبداهلل طاهر حممد

• لطيفة اإبراهيم الن�شار 

• هناء نا�شر �شليمان
• حليمة اأحمد يو�شف  

• �شماح حممد حممد �شابر
• زياد وليـــد اأبو�شالح  

• مزون عبيد �شعـــــد
• اأحمد يو�شف العلــــي  

• منـــال يحيى ح�شني
• حممد حممود عبد اللطيف 

• لطيفة حممد الر�شود
• نعيمة عبدالوهاب ال�شالح 

• طالب اإبراهيم العو�شي
• نور نا�شر  يو�شف  

• �شليمة يعقوب املاجـــــد 

اأعلنت جلنة الدعوة الإلكرتونية 

التابعـــة جلمعية النجاة اخلريية 

عـــن طرحهـــا مل�شـــروع احلقيبة 

الدعوية الإلكرتونية حتت �شعار 

»دعوة بال حدود« وهو عبارة عن 

ترجمة املـــواد الدعوية ال�شاملة 

التعريـــف  اإىل  تهـــدف  التـــي 

متعـــددة  ل�شريحـــة  بالإ�شـــالم 

مـــن معتنقي خمتلـــف الديانات 

والعقائــــــــــد، مثـــل امل�شيحيـــني 

والالدينيـــــــــــــني والهنـــــــدو�ـــص 

والبوذيـــني، بغر�ص الو�شول اإىل 

اأكـــرب �شريحـــة ممكنـــة من غري 

امل�شلمني وامل�شلمني اجلدد.

ويف هـــذا ال�شدد �شـــرح رئي�ص 

جلنة الدعـــوة الإلكرتونيــــــة د. 

عبداهلل العجيل اأن هذه احلقيبة 

�شوف تكـــون ذات فائدة عظيمة 

لكل هذه الفئات؛ لأنها تتيح لهم 

فر�شـــة التعـــرف علـــى الإ�شالم 

باأكر من )14( لغة خمتلفة.

احلقيبـــة  اأن  العجيـــل  وبـــني 

الدعويـــة الإلكرتونيـــة حتتـــوي 

على معلومات خا�شة بالإ�شالم 

خمتلفـــة،  ب�شـــور  وامل�شلمـــني، 

تتنـــوع مـــا بـــني كتـــب ب�شيغـــة 

مقروءة، ومـــواد �شوتية ومرئية، 

م�شريا اإىل اأن احلقيبة تخاطب 

ديانتهـــا  ح�شـــب  �شريحـــة  كل 

التـــي  والعبـــادات  اأو عقيدتهـــا 

متار�شها.  

واأو�شـــح اأن احلقيبـــة توزع بعدة 

طـــرق منها: الطلب عرب الهاتف 

والطلـــب   ،97288044 رقـــم 

عـــرب الإنرتنت مبوقـــع اللجنـــــة 

 .www.ipc.org.kw

مسابقة متميزة قدمت 30 سببا في الهداية
التعريف باإلسالم أعلنت أسماء الفائزين في 

المسابقة الرمضانية 1434هـ

»الحقيبة الدعوية اإللكترونية« مشروع دعوي بال حدود

د. عبــد�هلل �لعجيــــل 

رئي�ص جلنــة الدعــوة الإلكرتونيـــة 

• �شورة جماعية للم�شاركني يف �شحب اأ�شماء الفائزين

)128( ــ اأكتوبــر 2013 ــ ذي القعدة 81434

�لتعريف بالإ�صالم



اأعلنـــت جلنة التعريف بالإ�شالم اأنهـــا �شاركت يف اللقاء التخ�ش�شي 

الثاين للمكاتب التعاونية للدعوة والإر�شاد وتوعية اجلاليات مبنطقة 

الق�شيم باململكة العربية ال�شعودية، والذي عقد يف الفرتة من 13-

2013/9/14م، املوافق 7-1434/11/8هـ.

وقـــال مدير عام جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم جمال نا�شـــر ال�شطي: 

اإن حمـــاور امللتقـــى ت�شمنت ثالثة حمـــاور اأ�شا�شية: وهي، الهتمام 

بامل�شلمـــني اجلـــدد ورعايتهم، والتطويـــر يف الو�شائـــل الدعوية من 

خـــالل الدعـــوة الإلكرتونية، واأخريا تفعيـــل دور ال�شباب يف الدعوة 

اإىل اهلل عز وجل، وذلك حتت عنوان »دعوة ال�شباب«.

واأ�شاف باأن اللجنة �شاركت بورقتي بحث، الأوىل حتت عنوان: »فن 

التعامـــل مع امل�شلمني اجلدد«، والثانية بعنوان »الدعوة الإلكرتونية« 

للدكتور عبداهلل العجيل.

واأ�شـــاد ال�شطي بالقائمني على امللتقى، ومبا مت تناوله خالل املوؤمتر 

مـــن حماور ت�شب كلهـــا يف �شالح التعريف بالإ�شالم لغري امل�شلمني، 

وكيفيـــة تقدمي الرعاية املثلى للم�شلمني اجلدد، وتطوير و�شائل تلك 

الرعايـــة، وكذلـــك ما تناوله امللتقـــى من و�شائل دعويـــة مبتكرة من 

خالل الدعوة الإلكرتونية، وتفعيل دور ال�شرائح املختلفة يف املجتمع 

بالعمل الدعوي، خا�شة يف جمال دعوة غري امل�شلمني.

يذكـــر اأن هـــذا اللقاء هو الثاين الـــذي يقيمه مركـــز رواد التدريب 

بعنيزة، حيث اأقام اللقاء الأول يف اخلام�ص والع�شرين من ذي القعدة 

مـــن العـــام املا�شي 1433هــــ، وت�شمن ثالثة حماور هـــي ا�شتخدام 

التقنيـــة يف الدعـــوة اإىل اهلل تعاىل، وبناء خطـــة عمل ملكتب حديث 

التاأ�شي�ص، واأخريا الدعوة يف جمال الأ�شرة، املراأة. 

اأعلنـــت جلنة التعريف بالإ�شـــالم اأنها تلقت تربعا كرميا من جمعية 

الفردو�ـــص التعاونية متمثال يف تبني ورعاية )15( مكتبة من م�شروع 

مكتبـــات امل�شاحف املرتجمة ملعاين القراآن الكرمي مبختلف اللغات، 

لتوزيعها بامل�شاجد مبختلف املناطق يف دولة الكويت.

ويف هذا ال�شدد �شرح امل�شرف العام على مكتبي اإ�شبيلية والعمرية 

للتعريف بالإ�شالم فهد ال�شمري اأن هذا الدعم ياأتي يف اإطار خطة 

املكاتـــب الدعويـــة باللجنة لتعميم هذه املكتبـــات على كافة م�شاجد 

الكويـــت، خدمة منهـــا لبيوت اهلل وكتابه العزيـــز، وخدمة للجاليات 

امل�شلمة غري الناطقة بالعربية.

واأ�شاف ال�شمري اأن تربع “جمعية الفردو�ص التعاونية” بهذا العدد 

هـــو ا�شتكمال لنجاح امل�شـــروع الذي بداأ بالتعاون مع مربة الر�شايدة 

اخلرييـــة التي تكفلـــت بعدد مـــن املكتبات املرتجمة ملعـــاين القراآن 

العظيم مبختلف اللغات تتعدى الـ )14( لغة.

ونا�شـــد ال�شمـــري كافة اجلهـــات واملوؤ�ش�شات اخلرييـــة واجلمعيات 

التعاونيـــة اأن يحـــذوا حـــذو هاتني اجلهتني يف دعمهمـــا لكتاب اهلل 

تعاىل، اآملني اأن تعم هذه املكتبات كافة م�شاجد الكويت.

وبـــني ال�شمـــري اأن املكتبة الواحـــدة لرتجمة معاين القـــراآن الكرمي 

تكلـــف جلنة التعريـــف بالإ�شالم )100 دينار(، م�شيفا اأنه ميكن لأي 

متربع اأو جهة تبني مكتبة اأو اأكر، وو�شعها بامل�شاجد، وميكن لرواد 

اأي م�شجـــد تبني جمموعـــة مكتبات لو�شعهـــا مب�شاجد املنطقة يف 

�شورة عمل خـــريي تعاوين، حيث ميكن التربع عرب اخلط ال�شاخن 

املخ�ش�ص للم�شروع وهو 97233356. 

التعريف باإلسالم 
شاركت في اللقاء التخصصي الثاني بالقصيم

»الفردوس التعاونية« 
دعمت مشروع ترجمات معاني القرآن الكريم

• اأ. جمال ال�شطي يتو�شط امل�شاركني يف امللتقى
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اأقامـــت ن�شائية دار النـــوري للتعريف بالإ�شـــالم، بالتعاون مع مركز 

النغيم�شـــي  التابـــع لدور القراآن الكرمي حما�شـــرة دعوية للعامالت 

مـــن اجلالية ال�شريالنكية بعنوان “من اخلالـــق”، وكان عددهن )5( 

عامـــالت حيث تطرقت فيها الداعية اإىل بيـــان اأن خالق الكون هو 

اإله واحد هو اهلل الذي ل اله اإل هو.

وقالـــت مديـــر الإدارة �شعـــاع ال�شمـــري: اإن الإدارة اأقامـــت �شراكة 

موؤ�ش�شة بني الدار ومركز النغيم�شي لتحقيق هدف دعوي م�شرتك، 

وهـــو هداية الآخريـــن وتعريفهم بالإ�شالم وتعاليمـــه، كون الآخرين 

يعي�شـــون يف جمتمـــع اإ�شالمي حتكمـــه ثقافة واأخالقيـــات م�شتمدة 

من القراآن الكـــرمي وال�شنة النبوية، ولذلك فاإن اجلهود التي يبذلها 

الفرع تاأتي يف هذا الإطار.

واأثنـــت الأ�شتـــاذة �شعاع ال�شمري على مركـــز النغيم�شي وتفاعله مع 

الـــدار وتوفـــري املناخ املنا�شب لدعوة غـــري امل�شلمني، والذي كان من 

ثمراتـــه اإ�شهـــار اإ�شالم اإحـــدى ال�شيدات امل�شـــاركات يف املحا�شرة، 

حيث تفاعل احل�شور من غري امل�شلمات مع الداعية من خالل طرح 

الأ�شئلة عليها واملناق�شة يف املو�شوع. 

اأعلنـــت الإدارة الن�شائيـــة بالرو�شـــة -جلنة 

�شهـــدت  الإدارة  اأن  بالإ�شـــالم-  التعريـــف 

اإ�شهـــار اإ�شـــالم )19( �شيـــدة مـــن خمتلـــف 

اجلن�شيـــات يف الأ�شبـــوع الأخري مـــن �شهر 

اأغ�شط�ـــص املا�شي، وذلك من خالل تفعيلها 

لعملهـــا الدعوي مب�شـــروع »الدعوة يف بيت 

العائلـــة«، ودعوتها امليدانيـــة بزيارة »�شجن 

الإبعاد« مبنطقة الدوحة.

وقالـــت م�شوؤولة العالقـــات العامة والإعالم 

بالإدارة عذوب العو�شـــي: اإن الإدارة قامت 

منطقتـــي  الدعـــوي يف  ن�شاطهـــا  بتكثيـــف 

اجلابرية، وحطني، حيـــث اأقيمت حما�شرة 

دعويـــة حول “الإ�شالم” مـــن خالل م�شروع 

الدعـــوة يف بيـــت العائلـــة لــــ )4( ن�شـــاء من 

الكتـــب  توزيـــع  ومت  الفلبينيـــة،  اجلاليـــة 

والن�شـــرات التعريفية بالإ�شالم عليهن، وقد 

اأثمرت اجلهود عن اإ�شهار اإ�شالم )3( منهن، 

هذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى فقد اأقيم 

نف�ـــص الن�شـــاط يف منطقـــة حطـــني  لـ)11( 

�شيـــدة من اجلالية الفلبينيـــة حيث اأ�شهرت 

)3( ن�شاء منهن اإ�شالمهن.

قامـــت  الإدارة  بـــاأن  العو�شـــي  واأ�شافـــت 

-اأي�شا- بتفعيل الدعوة اخلارجية من خالل 

زيارة دعوية ل�شجن الإبعاد -ن�شاء- مبنطقة 

الدوحة، حيـــث اأقيمت حما�شرات مبختلف 

اللغـــات ح�شرتها )90( �شيدة، حيث اأ�شهرت 

)6( �شيدات من اجلالية الفلبينية اإ�شالمهن، 

و)4( �شيدات من اجلالية الهندية واثنتان من 

اجلالية ال�شريالنكية.

وتقدمـــت العو�شي بال�شكر لـــكل من �شاهم 

يف جنـــاح اجلهـــود الدعوية لـــالإدارة، والتي 

اأ�شفـــرت عن اإ�شهار اإ�شـــالم )19( �شيدة من 

خمتلف اجلن�شيات يف اأن�شطة خمتلفة. 

إشهار إسالم ثمرة محاضرة »من الخالق«
شراكة دعوية بين دار النوري ومركز النغيمشي

إشهار إسالم )19( سيدة بأنشطة مختلفة
ل مشروع »الدعوة في بيت العائلة« الروضة النسائية تفعِّ

• اإحدى ال�شيدات امل�شاركات يف املحا�شرة ت�شهر اإ�شالمها
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يف  احل�شـــاري  للتوا�شـــل  تايـــز  مركـــز  ل�شرتاتيجيـــة  ا�شتمـــرارا 

التعامـــل مـــع الهيئـــات واملوؤ�ش�شـــات املوجـــودة على اأر�ـــص الكويت، 

والتفاعـــل معهـــا مـــن خـــالل تعريفهـــا بالـــرتاث والثقافـــة العربية 

الدوليـــة   لالأكادمييـــة  حما�شـــرة  املركـــز  نظـــم   والإ�شالميـــة، 

)I A K( حتـــت عنوان »الكويت واللغة.. معـــامل ح�شارية«، ح�شرها  

)53( �شخ�شـــا وحا�شـــر فيها نخبة من املتخ�ش�شـــني، وهم الداعية 

ح�شن طه، والأ�شتاذ توين براون، وال�شيدة جيهان احلبي�شي.

وقالـــت مديرة املركز هيا القحطاين بهذه املنا�شبـــة: اإن املركز ا�شتقبل 

 the International 53( �شخ�شـــا مـــن املدر�شة الأكادمييـــة الدوليـــة(

Academy of Kuwait يف اإطـــار التوا�شـــل احل�شـــاري مع تلك الفئة 

املثقفـــة التي توجد علـــى اأر�ص الكويت، وذلك بغر�ص التعريف بالثقافة 

العربيـــة والإ�شالميـــة، وما يقوم به من اأن�شطـــة وفعاليات تهتم بها تلك 

الفئـــة ذات امل�شتـــوى الثقايف العايل، حيث قدم الداعية ح�شن طه كلمة 

حتـــدث فيها عن اأبرز اخلدمات التي يقدمها املركز للجاليات الأجنبية 

والـــدورات املتنوعـــة التي يهتم بهـــا املثقفون الغربيـــون، وكذلك حتدث 

ال�شيـــد توين براون عن اأهمية تعلم اللغـــة العربية للتوا�شل مع املجتمع 

الـــذي يعي�شـــون فيه، ثم حتدثت ال�شيدة جيهـــان احلبي�شي عن العادات 

والتقاليد العربية والإ�شالمية لأهل الكويت والزي ال�شعبي للكويتيني.

واأ�شـــادت القحطـــاين باحل�شـــور الـــذي تفاعـــل مع املحا�شـــرة، ملا 

احتوتهـــا من معلومـــات قيمة حول اللغة العربيـــة باعتبارها مدخال 

للثقافـــة العربيـــة والإ�شالميـــة، وكذلـــك بالعر�ـــص التقدميي الذي 

قدمتـــه ال�شيدة جيهان احلبي�شي عن دولة الكويت، حتى ا�شتطاعت 

مبهارتها الإلقائية مـــن تقدمي عر�ص �شيق وجذاب ومعلومات قيمة 

عن دولة الكويت.

 وقـــد اأبـــدى اجلمهـــور �شعادته باملحا�شـــرة، حيث التقطـــوا �شورا 

تذكاريـــة باملالب�ـــص ال�شعبية لأهـــل الكويت، وتعرفهـــم على عادات 

احلياة اليومية الكويتية. 

مـــن اأجل حتفيز املهتديات اجلدد على حفظ القراآن الكرمي، قامت 

جلنة التعريف بالإ�شالم فرع ال�شاملية بتنظيم م�شابقة للقراآن الكرمي 

على م�شتويني امل�شتوى الأول )7( �شور، وامل�شتوى الثاين )12( �شورة، 

وجلنـــة حتكيم مكونة مـــن اأ.مر�شـــدة رزوق مدر�شة اللغـــة العربية، 

واملتطوعة اأ. رمي نبيل،  حيث بلغ عدد امل�شاركات يف امل�شابقة )11( 

مهتدية من اجلن�شيات “الهندية وال�شريالنكية والفلبينية”.

وقالـــت مديرة الإدارة ليلـــى ال�شقر بهذه املنا�شبة: اإن الإدارة تهدف 

مـــن وراء تلك امل�شابقة اإىل ربط املهتديات اجلدد بدينهن من خالل 

حفظهن لكتاب اهلل عز وجل وتثبيتهن على الإ�شالم، م�شيدة باجلهود 

التي بذلتهـــا الداعيات مع املهتديات يف �شبيل حتفيظهن كتاب اهلل 

عز وجل، خا�شة اأنهن من اجلاليات غري العربية.

واأ�شافـــت: لقـــد اأو�شلنا ر�شالة لهوؤلء املهتديـــات حول ف�شل حفظ 

القـــراآن الكرمي، وحثهن على حفظه ملا له من الأثر العظيم يف حياة 

الإن�شـــان امل�شلـــم، ففيه تاأ�شي بالر�شـــول ]، وال�شلف، واأن اهلل عز 

وجـــل �شرف حملة القراآن الكرمي باأنه جعلهم اأهله وخا�شته، وحبب 

القراآن اإليهم فجعله خريا من متاع الدنيا، واأعطاهم الإمامة بالنا�ص 

يف ال�شـــالة، ورفعهم بحفظه يف الدنيـــا والآخرة، ففي احلديث »اإن 

اهلل يرفع بهذا الكتاب اأقواما وي�شع به اآخرين«.

واأثنت ال�شقر على جلنة التحكيم املكونة من اأ.مر�شدة رزوق مدر�شة 

اللغة العربية، واملتطوعة اأ.رمي نبيل، واجلهد املبذول يف �شبيل جناح 

امل�شابقة وحتقيق الهدف الذي اأقيمت من اأجله. 

نسائية السالمية 
أقامت »مسابقة القرآن الكريم للمهتديات« 

)I A K(  محاضرة بـ »تايز للتواصل الحضاري« لألكاديمية الدولية
»الكويت واللغة.. معالم حضارية«

• مت�شابقة من اجلالية الفلبينية اأمام جلنة التحكيم
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�لعامل �لإ�صالمي

المسجد الكبير على غرار المسجد النبوي

اأعـــد القطـــاع الثقـــايف يف وزارة الأوقـــاف وال�شـــوؤون الإ�شالمية درا�شة حتتـــوي على اإقامة 

مظـــالت لل�شاحـــات اخلارجية مل�شجد الدولة الكبري، على غرار تلك التي توجد يف �شاحات 

امل�شجد النبوي ال�شريف، بكلفة 20 مليون دينار، بحيث حتتوي على مراوح رذاذ املاء، لتقوم 

برتطيب اجلو، كما اأنها تعمل على حجب ال�شم�ص، والإنارة ليال.

يذكـــر اأن الـــوزارة ب�شدد تقدمي تلك الدرا�شـــة اإىل الديوان الأمـــريي لعتمادها والبدء يف 

تنفيذ امل�شروع، يف حال نال املوافقة النهائية، اإذ من املقرر اأن يتم ن�شب تلك املظالت لتقي 

النا�ـــص حرارة ال�شم�ـــص و�شّدة الربد واملطر، وهي عبارة عن �شم�شيات من القما�ص الأبي�ص 

ال�شميـــك، حتملها اأعمدة حديد مك�شوة بالرخام الأبي�ص، قابلة للفتح والإغالق ب�شكل اآيل، 

وتُظِهـــر بحـــال فتحها �شكل النوافري املائية، ويف حال اإغالقهـــا تظهر كاأنها منارات �شغرية 

ذات روؤو�ص خمروطية.

وبح�شـــب م�شـــدر مطلع فاإن الوزارة ت�شعى من خالل هذا امل�شروع اإىل جعل امل�شجد الكبري 

منـــارة عمرانيـــة، اإ�شافة اإىل كونـــه منارة ثقافية، لحتوائه على مكتبـــة كبرية حتوي اأمهات 

الكتب الإ�شالميـــــــــة. 

المسلم الوحيد في غرينالند يصوم 21 ساعة!

عـــر موقـــع "اأميـــد" على اأحد امل�شلمـــني ال�شائمني يف جزيرة غرينالند التـــي مل يكن اأحد 

يت�شـــور اأن م�شلمـــاً يعي�ـــص يف هذه اجلزيرة �شبـــه اخلالية. ا�شمه و�شام الزقـــري، اأ�شله من 

لبنـــان ويعي�ـــص يف غرينالنـــد املحاطة بجبـــال الثلج طيلة العـــام. اإنه امل�شلـــم الوحيد الذي 

ي�شـــوم 21 �شاعة يف اليوم وفقا ملا ن�شـــره موقع اأميد، وعنه نقلت بع�ص املواقع الجتماعية 

الأخـــرى. وتعتـــرب غرينالنـــد اأكرب جزيرة يف العـــامل، وتقع بني املحيـــط الأطل�شي واملحيط 

املتجمد ال�شمايل، وهي تابعة �شيا�شيا للدامنارك، ولكنها تتمتع بحكم ذاتي.   يلقب مواطنو 

غرينالنـــد و�شـــام الزقري الذي يعي�ص معهم منـــذ �شنوات بكولومبو�ـــص العربي، حيث يعترب 

العربـــي امل�شلـــم الوحيد الـــذي ا�شتطاع العي�ص هنـــاك، ويدير م�شروعا ناجحـــا يف العا�شة 

نـــووك، عبـــارة عن مطعم يرتـــاده 22 زبونا يوميا تقريبا.   وقد بلغـــت �شاعات ال�شوم هذه 

ال�شنـــة يف غرينالنـــد 21 �شاعة، ول يتبقـــى لو�شام �شوى �شاعتني فقط بعـــد الإفطار ليعد 

ال�شحور ويقوم باأداء �شالتي الع�شاء والفجـــر.  

بريطانيــــا: بناء أول 
مســجـد بيئــي في 

أوروبـــا
يف القريـــب العاجـــل �شوف يبـــداأ بناء 

اأول م�شجد بيئـــي يف اأوروبا، بناًء على 

مطالب املواطنني باملدينة "اخل�شراء" 

يف مدينة "كامربدج" يف "بريطانيا".

و�شــــرح "تيــــم يونيــــرت" -رئي�ــــص اجلمعية 

الثقافــــة  بــــاأن  الإ�شالميــــة-  الأكادمييــــة 

الإ�شالمية توؤيد فكرة احلفاظ على البيئة؛ 

ولذلــــك فــــاإن امل�شلمني ياأتــــون يف املقدمة 

دائًما يف العمل على احلفاظ على البيئة.

واأ�شــــاف "يونيرت": اأنه �شتبنــــى بطاريات 

�شخمــــة احلجــــم فــــوق امل�شجــــد لتخزين 

الطاقــــة ال�شم�شيــــة، و�شت�شتخــــدم كذلك 

الطاقة احلرارية الأر�شية لتدفئة اأو تربيد 

امل�شجــــد، وقال: نحــــن �شن�شتخدم اأحدث 

التكنولوجيــــا لرت�شيــــد ا�شتهــــالك الطاقة 

وعمل �شقــــف اأخ�شــــر، و�شنــــزرع اأ�شجار 

ال�شــــرو يف حديقــــة امل�شجــــد، و�شيوجــــد 

بخالف ذلك مكان للدراجات. 
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البرلمان اليونانـي 
يناقش االعتــراف الرسمي باإلسـالم

 

اأعلنـــت و�شائل اإعالم يونانية اأن الربملان اليوناين يناق�ص العرتاف الر�شمي بالإ�شالم، كما 

اأ�شـــارت اإىل اهتمام احلكومة بتقلي�ص امل�شـــاكل مع الأقليات امل�شلمة يف "اليونان"، وخا�شًة 

مع اأولئك الذين يعي�شون يف الأقاليم اجلبلية من "تاراكي".

و�شيتـــم مناق�شـــة هذا القانون يف الربملـــان، والذي �شيت�شمن اأي�ًشا اإن�شـــاء م�شاجد ومراكز 

دينية، وكذلك العرتاف بامل�شلمني يف "اليونان."

وجديـــر بالذكـــر اأن �شكرتـــري وزارة الأديـــان "كالن جي�ص يورجو�ص" قـــدم للربملان م�شروع 

القانـــون الذي �شي�شمح بح�شور امل�شلمـــني جل�شات الربملان، والعرتاف الر�شمي بالإ�شالم، 

وعـــالوًة على ذلك دعم ُدور العبـــادة. 

مبتعثون ينشرون ثقافة اإلسالم في سيدني
مل تتمكـــن �شيـــدة اأ�شرتالية من حب�ـــص دموعها، عندما قراأت حديثا نبويـــا عن بر الوالدين 

ومنزلـــة الأم ووجـــوب برهـــا، وقالت للمبتعثـــني ال�شعوديني: »ان�شـــروا ر�شالتكم اجلميلة يف 

كل مـــكان، فو�شائل الإعالم الغربية ت�شوه �شورتكـــم، واأنا اليوم اأرى ال�شورة اجلميلة«. جاء 

ذلـــك اأثناء ح�شورها م�شروع ثقايف اأحيــاه نادي الطالب ال�شعوديني يف �شيدين حتـــت ا�شم 

"ر�شول ال�شالم".
واأو�شـــح رئي�ـــص النادي حارث بن عبـــداهلل املهيدب، اأن امل�شروع يهـــدف اإىل تغيري ال�شورة 

النمطيـــة عن الإ�شالم لـــدى الغرب، وتثقيف املجتمع الأ�شـــرتايل باأخالق الر�شول ]، من 

خـــالل توزيع األفي وردة، مرفق بـــكل وردة بطاقة حتتوي على حديث نبوي، حيث �شارك يف 

ن�شرها 60 طالبا وطالبة، مع جمموعة من اأطفالهن، يف ثالثة اأماكن �شياحية يف �شيدين.

واأكد املبتعث ملرحلة الدكتوراه عبداهلل الزغيبي حر�شه على امل�شاركة من اأجل اإبراز ال�شورة 

احلقيقيـــة لالإ�شـــالم و�شمائل الر�شول ]، وقال: »فوجئت باأن عـــددا كبريا من كبار ال�شن 

�شاألــــــوين عـــن كيفية احل�شول علـــى ن�شخــة من القـــــــراآن الكريـــم مرتجمـــــــــة اإىل اللغة 

الإجنليزيــــــة«. 

"مساجــــد متنقلـة" 
موســكو حدائق  في 

ذكرت وكالة اأنباء "نوفو�شتي" الرو�شية 

اأن "�شلطـــات مو�شكـــو تدر�ـــص اإقامـــة 

م�شاجـــد متنقلة يف حدائـــق العا�شمة 

الرو�شيـــة لتعوي�ـــص النق�ـــص احلاد يف 

عـــدد امل�شاجـــد وا�شتيعـــاب اأكرب عدد 

مـــن امل�شلـــني يف الأعيـــاد واملنا�شبات 

الدينية"، لفتة اإىل اأن "الفكرة، التي مل 

تدخل بعد حيز التنفيذ، تت�شمن اإقامة 

حوايل 100 �شاحة �شـــالة للم�شلمني، 

ت�شتوعـــب كل منهـــا ما بـــني 100 اإىل 

150 م�شليا"

خمططـــي  "جمموعـــة  اأن  واأ�شافـــت 

مدينـــة مو�شكـــو التـــي توجهـــت بهـــذا 

القـــرتاح لل�شلطـــات، توؤكـــد اأن هـــذه 

ال�شاحـــات املتنقلـــة �شتعو�ـــص النق�ص 

يف عـــدد امل�شاجد، خا�شـــة يف الأعياد 

واملنا�شبـــات الدينيـــة، كاأعيـــاد الفطر 

والأ�شحى واملولد النبوي". 
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حـــــو�ر �لعدد 

لقاوؤنـــا يف هذا العدد مـــع اأحد اأبناء الأ�شرة 

احلاكمة اأ�شـــرة »اآل ال�شباح« الكرام،  الذي 

يحلـــم بـــرتك ب�شمـــة يف العمـــل اخلـــريي،  

وبالرغـــم مـــن �شغـــر �شنـــه اإل اأن حبه لهذا 

العمل جعله يف مقدمة الركب اخلريي.

 اإنـــه ال�شيخ حمد الفهد املالك ال�شباح،  يف 

لقاء مع »الب�شرى«..

• كيـــــــف تنظـــــــرون �إىل �لعمل �خلـــــــريي �لكويتي؟

العمـــل اخلـــريي الكويتـــي نا�شـــع البيا�ص،  

ي�شـــرف كل مواطـــن علـــى اأر�ص هـــذا البلد 

الطيـــب،  وال�شعـــب الكويتـــي يتميـــز بحبـــه 

لعمـــل اخلري،  ولو اأح�شـــرت خريطة العامل 

وو�شعـــت يدك على اأي دولـــة ف�شتجد فيها 

م�شروًعـــا خرييًّا كويتيًّـــا،  ومعلًما من معامل 

ذلـــك البلـــد،  لقـــد ذهبـــت اإىل عديـــد من 

البلدان وراأيت هذا بعيني.

والعمل اخلريي يف الكويت تتوارثه الأجيال،  

جيـــل وراء جيـــل،  ونحن نقـــوم بغر�ص هذا 

العمـــل يف نفو�ـــص اأبنائنـــا،  لأنـــه ال�شمانة 

واحل�شن لهذا البلد املبارك،  فهو يف نفو�ص 

اأبنـــاء البلد قدمي قـــدم حياتهم على اأر�شهم 

الطيبـــة،  حتى اأ�شبحت الكويت قبلة ومنارة 

يف العمـــل اخلريي،  ولقد راأينا هذا باأعيننا 

بالأم�ـــص القريـــب يف ملتقـــى ديـــوان اخلري 

احلـــادي ع�شـــر والذي اأقيـــم ببيـــت الزكاة 

الكويتي،  خا�شـــة يف كلمة كازاخ�شتان التي 

اأ�شادت بالعطاء الكويتي.

لقد خطت الكويـــت مراحل كبرية يف العمل 

اخلـــريي،  فلم يعد عماًل تقليديًّا،  فالكويت 

بف�شـــل اهلل عز وجل قامـــت باإن�شاء العديد 

مـــن اجلامعـــات والكليـــات املتخ�ش�شـــة يف 

اخلارج،  ودعمتها بـــكل الو�شائل والطاقات 

لتـــوؤدي خدمـــة ح�شاريـــة غـــري م�شبوقة يف 

العمل اخلريي.

• هـــــــل هناك �صـــــــعوبات تو�جه �لعمـــــــل �خلريي؟

بف�شـــل اهلل عـــز وجل،  ل توجـــد �شعوبات 

تعيقنـــا عـــن عمل اخلـــري يف دولتنا احلبيبة 

الكويـــت،  بـــل بالعك�ـــص،  جنـــد كل الدعـــم 

وامل�شانـــدة مـــن الأ�شـــرة احلاكمـــة،  وعلـــى 

راأ�شهم �شمو اأمري البالد،  حفظه اهلل ورعاه،  

وكذلك رجـــالت الدولة من خمتلف اأطياف 

املجتمع الكويتي، فالعمـــل اخلريي الكويتي 

»البشرى« في حــوار مع
 الشــيخ حمد الفهد المالك الصباح:
لــو أحضرت خريطــة العالم ووضعت 
يــدك علــى أي دولــة فســتجد فيهــا 

مشروًعا خيرًيا كويتًيا 

�لعمل �خلريي �لكويتي عمل مميز، ��صـــــــتهر د�خل �لكويت وخارجها،  و�إذ� جتولت 

يف كثري من دول �لعامل ف�صـــــــوف جتد ب�صمة من ب�صمات �لعمل �خلريي �لكويتي،  

فالآبـــــــار �لتي ُحفرت بعطاء �خلريين من �أبناء هذ� �لبلد،  و�مل�صـــــــاجد �لتي ُعمرت 

لت ووجهت �إىل �ملناطق �ملنكوبة وغري ذلك  ب�صـــــــخائهم،  وقو�فل �لإغاثة �لتي ُحمِّ

من �لأعمال �خلريية �لتي تنوعت وتعددت لهذ� �لبلد �لطيب �ملعطاء.

فقد �آلت �لكويت على نف�صـــــــها �إل �أن يكون من بينها رجال يحبون �لعمل �خلريي 

�أكرث من حبهم لأنف�صـــــــهم،  بل �إن كثرًي� منهم نذرو� �أنف�صـــــــهم لهذ� �لعمل �صـــــــيبا 

و�صـــــــبابا،  �لكل م�صـــــــخر بحول �هلل وقدرته خلدمة �لدين �لإ�صـــــــالمي،  ورفعة �صاأن 

�لأمة،  وتقدمي �مل�صـــــــاعدة و�لعون لالآخرين يف �أي مـــــــكان يف �لعامل،  بل �متد هذ� 

�لعمل �إىل �لإن�صـــــــانية كلهـــــــا،  بغ�س �لنظر عن �لدين �أو �جلن�ـــــــس �أو �للون،  وبذل 

�لغـــــــايل و�لنفي�ـــــــس لتقدمي �مل�صـــــــاعد�ت لالآخريـــــــن و�إغاثتهم،  و�لقيام بامل�صـــــــاريع 

�ملتنوعة يف تلك �لبلد�ن.
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�شفحته نا�شعة البيا�ص،  ل يحمل اإل اخلري 

للعـــامل اأجمـــع،  ولكننا نحتـــاج اإىل التفاعل 

اأكـــر مع العمل اخلريي،  ونحتاج اإىل املزيد 

من جهود �شبابنا،  وتفعيل العمل التطوعي،  

وقـــد كانت جلنة التعريـــف بالإ�شالم �شباقة 

يف هـــذا العمل، حينما قامت بتاأ�شي�ص فريق 

عمـــل تطوعـــي ي�شاند ويدعم عمـــل اللجنة 

اخلـــريي املتنـــوع واملت�شعب،  وهـــذا الفريق 

قائـــم على ثلة من �شبـــاب الكويت املتحم�ص 

لفعـــل اخلـــري،  واحلمد هلل اأجنـــزوا خالل 

مدة ق�شـــرية كثرًيا من الأعمـــال والأن�شطة 

البتكارية.. فجزاهم اهلل عنا خري اجلزاء.

• كيف تـــــــرون �لعمـــــــل �لذي تقـــــــوم به جلنة 

�لتعريف بالإ�صالم؟.

عمـــل اللجنة غـــري م�شبـــوق،  فاللجنة متثل 

الواجهـــة احل�شاريـــة والثقافيـــة لالإ�شالم،  

وتقـــوم بعمل قّل اأن يقـــوم به الآخرون،  لقد 

ات�شعـــت رقعـــة اللجنـــة يف العـــام 1978م،  

وراأينا باأعيننا كيف تطورت وكربت من �شقة 

�شغـــرية بعمارات الأوقـــاف،  اإىل 21 فرعا 

ومركزا دعويا منت�شرة على م�شتوى الكويت،  

ومـــا كان ذلـــك ليتحقـــق اإل بوجـــود رجـــال 

لهـــم همـــة عالية وهـــدف وطمـــوح، ي�شعون 

اإىل حتقيقـــه باأ�شلـــوب يغلـــب عليه احلكمة 

واملوعظـــة احل�شنـــة،  واملجادلـــة باحل�شنى،  

فجزاهـــم اهلل عنا خري اجلزاء،  و�شدد على 

طريق اخلري خطاهم.

• كيـــــــف تقيمون عمل جلنة �لتعريف بالإ�صـــــــالم؟

اللجنـــة تقوم بجهد م�شكـــور يف �شبيل دعوة 

غـــري امل�شلمني،  وهذا جهـــد كبري ل تطيقه 

اإل دول يف الغالـــب..  وميثـــل حتدًيـــا وعبًئا 

كبرًيا على اللجنة،  فهي بحاجة اإىل الدعاة 

مبختلف اللغات، للدعوة ولرعاية هذا العدد 

الكبري مـــن املهتدين اجلـــدد،  والتحدي الآخر 

هـــو الو�شائل الدعويـــة التي تقوم مـــن خاللها 

اللجنـــة بدعـــوة غـــري امل�شلمـــني اإىل الإ�شالم،  

ولنـــا اأن نتخيـــل اأن اللجنة بحاجـــة اإىل و�شائل 

دعويـــة لدعوة اأكر مـــن 500 األف �شخ�ص من 

غـــري امل�شلمني يف الكويت، وكذلك رعاية هوؤلء 

املهتديـــن الذين يدخلـــون الإ�شـــالم �شنويًّا عن 

طريق اللجنة،  وقد اقرتب عددهم من الـ5اآلف 

�شخ�ـــص،  ونحن ندعو الآخريـــن اإىل امل�شاعدة 

وامل�شاهمة ودعم عمل اللجنة اخلريي.

• قمتم برعاية رحلة عمرة »�صيخ �مل�صحي«.. 

ما هي �نطباعاتكم عن تلك �لرحلة؟

كانـــت برعايـــة اأخي الأكـــرب ال�شيخ عبداهلل 

الفهـــد، ولكـــن لظروفـــه اخلا�شـــة كلفنـــي 

باحل�شـــور نيابـــة عنه.. رحلـــة العمرة تلك، 

كانت خم�ش�شة للمهتدين اجلدد، واجلاليات 

الإ�شالمية، وت�شعى جلنة التعريف بالإ�شالم 

من خاللهـــا اإىل حتقيق حلم كل �شخ�ص يف 

زيـــارة بيت اهلل احلرام،  واأردنا اأن ن�شاركهم 

يف الأجـــر مـــن خـــالل ال�شتجابـــة للدعـــوة 

الكرميـــة التي وجهت لنا مـــن الأخ املحامي 

منيـــف العجمـــي،  وذلـــك من اأجـــل تو�شيل 

معـــاٍن وم�شاعر حمـــددة اإىل هوؤلء املهتدين 

اجلدد واأبنـــاء اجلاليات ببيـــان اأن الإ�شالم 

دين الرحمة والرتاحم والتوا�شل والتكافل.

بالإ�شافـــة اإىل ذلك فاإن هـــذه امل�شاركة منا 

تعد اأقل القليل لتلك العمالة التي تعمل على 

اأر�شنا،  وت�شاهم يف نه�شة وطننا.

• �حلملة �لدعوية �جلديدة للجنة �لتعريف 

بالإ�صالم حتمل ��صم »خلك فعال.. بطيب 

�لأفعال« كيف ترون هذه �حلملة؟ 

نـــرى اأن تخلق امل�شلم بالأخـــالق الإ�شالمية 

دعـــوة اإىل اهلل عز وجل،  وكل خلق اإ�شالمي 

اإىل  دعـــوة  فهـــو  جوهـــره  يف  نظـــرت  اإذا 

الإ�شالم،  ويح�شرين يف هذا املجال حديث 

الر�شـــول ]، الذي يقول فيه:  »تب�شمك يف 

وجه اأخيـــك �شدقة«،  هذا احلديث بالرغم 

من كلماته القليلة فقد اأ�شلم ب�شببه كثريون،  

ففكـــرة ال�شعـــادة والطماأنينـــة التـــي يراها 

غري امل�شلمـــني على وجوه الإن�شـــان امل�شلم،  

وتب�شمـــه الدائـــم يف وجـــه الآخريـــن مدخل 

عظيم من مداخل الإ�شالم.. 

فيجب علينا جميعا تفعيل تلك احلملة والن�شمام 

لهـــا، واأن تكـــون اأخالقنا الإ�شالميـــة هي دعوتنا 

لالآخرين للتعرف على الإ�شالم والإقبال عليه.

• كلمـــــة �أخيـــــرة

اأذكر نف�شي املق�شرة واإياكم بالعبء الدعوي 

الكبري الذي يجب اأن يكون على قدره، ون�شاأل 

اهلل القبـــول ولي�ـــص الريـــاء للنا�ـــص والعياذ 

بـــاهلل،  كما نتقدم بال�شكر اجلزيل للقائمني 

علـــى جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم جلهودهم 

الكبـــرية يف الدعوة اإىل اهلل، ونثني على كل 

اإن�شان على هذه الأر�ص يتطوع من اأجل دينه 

وبلده، وكل موؤ�ش�شة ت�شاهم لتعزيز الأخالق 

والقيـــم يف املجتمع الكويتـــي ب�شفة خا�شة، 

ويف الوطن العربي والعامل الإ�شالمي ب�شفة 

عامــة. 

�ل�صــــــــم: حمد فهد املالك ال�شلمان احلمود ال�شباح

مو�ليـــــــــــد:  1981م

�حلالة �لجتماعية:  متزوج ولديه جابر وراوية

�ملوؤهل �لعلمي: ماج�شتري اإدارة اأعمال كلية "ما�شرتخت الهولندية"

مركز �لعمـــــــــــل:  وزارة الدفاع

�لهو�يات:  ال�شفر - الثقافة العامة - الرماية - الريا�شة ال�شحية

• د. عادل الفالح مكرما ال�شيخ حمد الفهد يف ملتقى اجلالية الرتكية بالفحاحيل



م�شـــرح الطفـــل لـــه �شمـــات خا�شة 

بـــه، وميثـــل �شـــرورة اإن�شانية مهمة 

للتوا�شـــل بني الأجيـــال املختلفة، له 

جمهـــوره اخلا�ـــص الذي يريـــد منا 

ر�شائـــل معينة، ولغتـــه التي تتنا�شب 

واملعـــريف،  الإدراكـــي  مـــع م�شتـــواه 

ومو�شوعاته التي تتنا�شب مع مرحلة 

التن�شئة التي مير بها.

لذلـــك جاءت م�شرحية »حكاية علي 

بابـــا« لتخـــط �شطـــورا وف�شول يف 

تنميـــة الثقافة الإ�شالميـــة القيمية 

لـــدى الطفـــل، واإغنـــاء �شخ�شيتـــه 

املعرفية من خالل لغة �شهلة ب�شيطة 

ت�شل اإىل م�شتـــواه الإدراكي، وفكرة 

ب�شيطة وا�شحـــة فيها من الت�شويق، 

والإبهـــار والبهجة واملـــرح، مرتبطة 

بالرتاث العربي.

الـــذي  العمـــل هـــو الأول  اإن هـــذا 

تقــــــوم بـــه جهـــة تطوعيـــة، وهـــي 

الفريق التطوعي للجنـــة التعريــــف 

بالإ�شالم، الـــذي داأب منذ تاأ�شي�شه 

علـــى تقديـــــــم كل مـــا هـــو جديــــد 

وغري تقليــــــدي، ومرتبـــط ارتباطا 

وثيقا باملجتمع املتواجـــد به.

لقـــد ا�شتطاع هـــذا الفريق اأن يقدم 

عمال فنيا ترفيهيـــا ذا فكر اإبداعي 

لتنمية قدرات الأطفال وغر�ص القيم 

املثلـــى املتمثلة يف حب الوطن لديهم 

وربطهـــم بالأخالقيـــات الإ�شالمية، 

مـــن خالل اإبـــراز حما�شـــن التن�شئة 

واملعاملـــة مع من حولـــه، وذلك عن 

طريـــق التمثيـــل امل�شرحـــي الهادف 

بعمـــل م�شرحية لالأطفـــال، على اأن 

يكون ريـــع ودخل هذا العمل ل�شالح 

م�شـــروع »علمنـــي الإ�شـــالم« الـــذي 

يهتـــم برعاية امل�شلمـــني اجلدد بعد 

اإ�شالمهم.

أضخم عمل 
مسرحي قيمي لألطفال 

للتعريف باإلسالم
كتب: حممود بكر - �أنو�ر �لزنكي
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ملف �لعدد



هذا العمـــل امل�شرحي �شوف يعر�ص 

علـــى م�شرح �شبـــاح ال�شـــامل التابع 

جلامعة الكويت يف منطقة اخلالدية 

يف الفـــرتة من الـ10-14 من ال�شهر 

القـــادم –بـــاإذن اهلل- وخـــالل فرتة 

عيد الأ�شحى املبارك، وي�شتمر ملدة 

5 اأيـــام يف مبـــادرة هـــي الأوىل من 

نوعها.

وحول هـــذا العمل الفريـــد واملتميز 

كان لنـــا هـــذا التحقيـــق ال�شحفـــي 

حول امل�شرحية وما تقوم به من دور 

جمتمعي لالأ�شرة امل�شلمة..

بد�ية يحدثنا مدير عام جلنة �لتعريف 

�ل�صـــــــطي  نا�صـــــــر  جمـــــــال  بالإ�صـــــــالم 

عن �مل�صـــــــرحية ومـــــــا متثله بالن�صـــــــبة 

للجنة، قائال: هـــذه امل�شرحية متثل 

اأهمية كبـــرية بالن�شبة لعمل اللجنة، 

حيث تخرج عن الإطـــار املاألوف يف 

العمـــل الدعوي اإىل حمـــاكاة الواقع 

من خـــالل عمل فني هـــادف يتميز 

بالت�شويـــق والإثارة ل�شريحة من اأهم 

�شرائح املجتمع، وهم الأطفال، دعاة 

امل�شتقبـــل –بـــاإذن اهلل- الذين تقوم 

وتنه�ص بهم الأمة.

وي�شيف: لقد مـــن اهلل علينا بفريق 

تطوعي يتكون من جمموعة من خرية 

�شباب الكويت، يقدمون لنا اجلديد 

يوميا، ويبهرون املجتمع مبا يقدمونه 

مـــن اأعمال تطوعية غـــري م�شبوقة، 

فاأ�شبـــح ركنا اأ�شا�شيا يف عمل جلنة 

التعريـــف بالإ�شالم، فمنهم انطلقت 

املاراثونـــات  الريا�شيـــة التي تهدف 

اإىل جمـــع �شرائـــح املجتمع املختلفة 

حول فكرة التعريـــف بالإ�شالم، من 

خالل يوم ريا�شي، وكذلك الأنا�شيد 

التعريـــف  ت�شـــور  التـــي  الرائعـــة 

بالإ�شـــالم يف اأبهى �شـــورة، وتقدمي 

للجاليـــات  التطوعيـــة  اخلدمـــات 

املوجـــودة يف الكويـــت، والتفاعل مع 

الأفـــرع الدعويـــة للجنـــة التعريـــف 

بالإ�شالم.

اإن هـــذا العمل امل�شرحي لهو اإ�شافة 

جديـــدة اإىل عمل الفريق التطوعي، 

حيث يقدمون لنـــا م�شرحية بعنوان 

»حكايـــة علـــي بابـــا«، وتتلخ�ـــص يف 

اأن »علـــى بابـــا« يعي�ـــص مـــع اأخيـــه 

»عثمان« وخادمهم »مرجان« يف بيت 

ب�شيـــط يك�شبون من �شغـــل اأيديهم، 

وبال�شدفة يكت�شف »علي بابا« مغارة 

عجيبـــة تُفتـــح بكلمـــة �شرية حتوي 

كنـــوزا �شرقتهـــا الع�شابـــة من قرى 

عديـــدة، فيذهب هو واأخـــوه لإعادة 

املـــال لأ�شحابه، ويواجهـــون العديد 

من امل�شاكل مع الع�شابة، منها وقوع 

»علـــي بابا« اأ�شريا عندهـــم، اإىل اأن 

ينجحوا يف مهمتهـــم ويُرجعون املال 

لإ�شحابه.

ويوؤكـــد ال�شطـــي على اأهميـــة القيم 

التي حتتوي عليها امل�شرحية بالن�شبة 

لالأطفال يف جمتمعنا امل�شلم، بحيث 

تقـــوم بنقـــل تلـــك القيم مـــن خالل 

الأ�شخا�ـــص اخلياليـــة بامل�شرحيـــة، 

باأ�شلـــوب �شيق وجـــذاب حمبب اإىل 

نفو�ـــص الأطفـــال؛ بغر�ـــص متثلهـــا 

يف اأر�ـــص الواقـــع كاأعمـــال حتثهـــم 

وحت�شهم على فعل اخلري.

�أما نائب �ملديـــــــر �لعام للجنة �لتعريف 

�لدعيـــــــج  ـــــــز  عبد�لعزيـــ م.  بالإ�صـــــــالم 

فيقول: اإن رعاية اللجنة لهذا العمل 

امل�شرحـــي هو انتقـــال نوعي جديد 

ي�شـــاف اإىل عمـــل جلنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم، فاللجنة اأقيمـــت اأ�شا�شا 

لتقـــدمي خدمات نوعيـــة يف املجتمع 

الكويتي، واأ�شبحت منوذجا يقتــــدى 

به يف املجتمعات الأخــرى.

ويوؤكـــد على اأهمية امل�شرحية قائال: 

اإن هـــذه امل�شرحيـــة حتتـــوي علـــى 

جانبني عظيمني من الأهمية، الأول 
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الشطـي:
المسرحيـة تجديــد 
في العمل الدعـوي 
من خالل عمل فني 

يحاكي الواقع



بالن�شبـــة للطفل، وهو اإ�شعار الطفل 

مبكانتـــه، واأهميته يف املجتمع الذي 

يعي�ـــص فيـــه، ومتكينه مـــن اكت�شاب 

خربات ومعـــارف جديـــدة ت�شاعده 

على تكويـــن �شخ�شية م�شلمة جيدة 

يف امل�شتقبـــل، من خالل التفاعل مع 

العمـــل امل�شرحي املقدم، ومن ناحية 

اأخرى خلق �شلوكيات تفاعلية للطفل 

مع جمتمعه من خالل العمل اخلريي 

بو�شـــوح..  امل�شرحيـــة  يف  البـــارز 

فاإ�شرار الأطفال يف امل�شرحية على 

فعل اخلري وهو »رد امل�شروقات اإىل 

اأهلها« بالرغم مـــن ال�شعوبات التي 

يواجهونهـــا، يغر�ص يف نفو�شهم حب 

اخلـــري، وبـــذل الغـــايل والنفي�ص يف 

�شبيـــل الوطـــن، والـــذي يتج�شد يف 

امل�شرحية يف »القرية«.

واأثنـــى الدعيج علـــى القائمني على 

امل�شرحيـــة قائـــال: اإن هـــذا الفريق 

التطوعـــي يقدم اأعمـــال جديدة يف 

جمـــال تنميـــة املجتمـــع وتطويـــره، 

والهتمـــام بالن�ـــصء، والإ�شهـــام يف 

�شقـــل �شخ�شيـــة الكويتي من خالل 

هذه امل�شرحية التي تهتهم بغر�ص قيم 

احلق، واخلري، واجلمال، واحلفاظ 

على الوطن، باأ�شلوب �شيق وجذاب.

ودعـــا الدعيـــج اجلمهـــور الكويتـــي 

واملقيمني اإىل التفاعل مع امل�شرحية 

التي تكلـــف اإنتاجها )45 األف دينار 

كويتـــي(، وتعر�ص ملـــدة 5 اأيام قابلة 

للتجديـــد يف الفرتة من 10-15 من 

�شهـــر اأكتوبر القادم )يف فرتة اإجازة 

عيد الأ�شحى املبارك(.

ومـــن ناحيته فقد قال رئي�ص الفريق 

امل�شرحي التابع لفريق »روؤى« حممد 

ال�شايجي –ممثل- عـــن امل�شرحية: 

لقد اأعجبتني فكرة امل�شرحية، لذلك 

اأحببـــت اأن اأكون �شمـــن فريق عمل 

ي�شعـــى اإىل ن�شر املبـــادئ والأخالق 

الراقيـــة يف اإطـــار ي�شمـــل الفائـــدة 

واملتعة التي تتنا�شب مع كل الأعمار.. 

وبف�شل من اهلل اأثناء الربوفات التي 

كنا نوؤديهـــا اأح�ش�شت بالألفة واملتعة 

مـــع فريـــق العمـــل، وكانـــت فر�شة 

لكت�شـــاب �شحبـــة �شاحلـــة همهم 

ن�شر ديننا الإ�شالمي.

وعن دوره يف امل�شرحية يقول: دوري 

هو زعيـــم ملجموعة مـــن الل�شو�ص، 

لديـــه �شغف باملـــال، يعي�ص هو ومن 

معـــه يف العمـــل على �شرقـــة اأموال 

النا�ص .

اأمـــا الع�شـــو يف الق�شـــم الإعالمـــي 

التابـــع للفريق التطوعي �شامل العلي 

– ممثل بامل�شرحية- فيقول: حكاية 
»علـــي بابا« م�شرحيـــة هادفة مليئة 

باللم�شات الرتبوية املقدمة باأ�شلوب 

جـــذاب، من خـــالل و�شائـــل عر�ص 

مذهلـــة، واأكرب ما مل�شتـــه من الأمور 

املطروحـــة يف امل�شرحيـــة اأن العمل 

الهـــادف املفيـــد ل مينـــع اأن يكـــون 

م�شليا يف نف�ص الوقت.

ويوؤكـــد العلـــي على �شـــرورة تقدمي 

النافـــع املمتـــع من خـــالل مثل تلك 

الأعمـــال، خا�شـــة مع فريـــق العمل 

هذا.. اإذ اإن هذا العمل املتميز يقدم 

ر�شالـــة �شاميـــة نتمنـــى اأن يكون لها 

الأثر البالغ يف املجتمع .

وعـــن دوره يف امل�شرحية يقول: اأقوم 

بتج�شيـــد �شخ�شية »علي بابا«، وهو 

�شـــاب طيب ومرح و�شجـــاع كما هو 

يف ق�شة علي بابا والأربعني حرامي 

امل�شهـــورة، ولكننـــا هنـــا بـــاإذن اهلل 

نقدمها باإعـــداد جديد مطور حتت 

مظلـــة ديننـــا الإ�شالمـــي وجمتمعنا 

املحافظ .

يقـــول  امل�شرحيـــة  فكـــرة  وحـــول 

كاتـــب وخمـــرج امل�شرحيـــة عبداهلل 

عبدالقدو�ص: قمـــت باختيار حكاية 

من الرتاث العربي حمبوبة لالأطفال، 
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واإعدادها بطريقة تتنا�شب مع ديننا 

وجمتمعنـــا، وحتتوي على عدة قيم، 

منها: اأهمية القتداء بالر�شول ]، 

وحـــب الوطـــن، والر�شا مبـــا ق�شمه 

اهلل دائما يف كل حال، والثبات على 

قـــول احلق، والبعد عـــن الكذب ولو 

كان مزاحا، وح�شن معاملة اخلدم.

وي�شيف: اإننا ن�شعى -باإذن اهلل- اأن 

تكون امل�شرحيـــة ممتعة لكل الفئات 

العمريـــة، ولي�شـــت خم�ش�شة فقط 

لالأطفال، ومـــا نطرحه فيها يجعلها 

م�شرحية وطنية تربوية دينية هادفة، 

بالإ�شافة اإىل اأنها راقية ومميزة من 

جهة الديكـــورات والأزياء، ومن اأهم 

ما مييـــز امل�شرحية اأنهـــا خالية من 

املعازف، وباملقابل وفقنا اهلل لتقدمي 

باإمكانـــات  املعـــازف  عـــن  البديـــل 

مطـــورة مـــع املهند�ص عا�شـــم البني 

الذي يتـــوىل توزيع وتنفيذ وهند�شة 

اأنا�شيد امل�شرحية. 

ومن ناحيته يقول مدير عام موؤ�ص�صـــــــة 

�أن�ـــــــس  و�لإعـــــــالن  للدعايـــــــة  زخـــــــرف 

�خلليفـــــــة: لقــــد اآلــــت املوؤ�ش�شــــة علــــى 

نف�شهــــا اأن تقوم برعايــــة امل�شرحية من 

كافة النواحي �شواء كانت الإعالمية اأو 

الفنيــــة اأو الإخراجيــــة اأو الديكورات اأو 

املــــادة الن�شية )ال�شيناريو(، اإمياناً منها 

باأهمية الفن الهــــادف يف تر�شيخ القيم 

الإ�شالمية احلميدة باملجتمع، بالإ�شافة 

اإىل اأن اإنتــــاج م�شرحية لالأطفال حتت 

"حكاية علي بابا" تعد خطوة اأوىل نحو 
م�شرح هادف ومــــرح يتنا�شب مع القيم 

والعادات والتقاليد للمجتمع اخلليجي 

العربــــي  واملجتمــــع  خا�شــــة  ب�شفــــة 

والإ�شالمي ب�شفة عامة.

وي�شتطـــرد قائـــال: اإننـــا نهدف من 

خـــالل امل�شرحيـــة اأن نكـــون خيـــاراً 

متميزاً وملرتادي امل�شرحيات ال�شعبية 

يف الكويـــت، مدركـــني اأهميـــة هذا 

النـــوع من الفـــن يف تر�شيخ املفاهيم 

والإ�شالميـــة،  الوطنيـــة  والقيـــم 

وي�شيف: ول�شك اأن و�شائل الإعالم 

اليـــوم متار�ـــص دور املربـــي واملوؤثـــر 

علـــى �شلوك وقيم الأفـــراد وخا�شة 

موؤ�ش�شـــة  اأخـــذت  لـــذا  الأطفـــال، 

زخـــرف علـــى عاتقهـــا مـــن خـــالل 

منتجاتهـــا الإعالميـــة املختلفـــة اأن 

ترعـــى الأعمال التـــي تر�شخ عادات 

وقيـــم املجتمع العربـــي ب�شفة عامة 

واخلليجي ب�شفة خا�شة.

وحول احلوار امل�شرحي )ال�شيناريو( 

يقول: هلل احلمد فاإن ن�ص امل�شرحية 

قـــد مت مراجعته من قبل عميد كلية 

ال�شريعـــة ال�شابـــق الدكتـــور حممد 

م�شكـــوراً  قـــام  حيـــث  الطبطائـــي 

بتزكية ن�ـــص امل�شرحية م�شدًدا على 

�شـــرورة وجـــود مثل هـــذا النوع من 

امل�شرحيات، التي من �شاأنها النهو�ص 

القيم الإ�شالمية النبيلة.

واأ�شـــاد اخلليفة بالفريـــق التطوعي 

واجلهـــود الـــذي بذلهـــا قائـــاًل: اإن 

ال�شراكـــة املوؤ�ش�شيـــة - مـــع جلنـــة 

التعريف بالإ�شـــالم �شاحبة التاريخ 

العريق يف الدعوة اإىل اهلل، وخا�شة 

دعوة غري امل�شلمني من ناحية، ومن 

ناحيـــة اأخرى مع الفريـــق التطوعي 

والـــذي يتاألـــف من نخبـــة من خرية 

ال�شبـــاب الكويتـــي- لإجنـــاز اإخراج 

هـــذا العمـــل امل�شرحـــي الرائع يعد 

خطـــوة اإيجابيـــة يف تطويـــر العمـــل 

اخلـــريي والدعـــوي والقيمي ينبغي 

علـــى اللجان واملوؤ�ش�شات العاملة يف 

املجـــال اخلريي القتداء به لتحقيق 

اأف�شـــل النتائـــج ملـــد العمـــل اخلريي 

الب�شــريـــة  والقـــدرات  باخلبــــــــرات 

القـــادرة على حتقيـــق طفرة نوعية يف 

عمل تلـــك املوؤ�ش�شات اأو اللجان مثنيا 

على الكادر الفني املتمر�ص واملحرتف 

والـــذي �شيعك�ص �شـــورة اإيجابية لهذا 

النوع من امل�شرحيـــات بـــــاإذن اهلل. 
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ر�صائل دعوية

املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم

جمال �ل�صطي

علمتني �لدعــوة
)19(

مـــن املعـــروف اأن الفـــن مـــن اأكـــر 

القوا�شـــم امل�شرتكـــة مـــع الآخر، ملا 

ير�شمـــه مـــن الب�شمة علـــى كل فم، 

والبهجة علـــى اأي قلب، والزينة يف 

اأي موقـــع، والإح�شا�ص باجلمال يف 

اأي �شـــورة، لـــذا كان الإ�شـــالم من 

اأكر الديانـــات التي حتيي ال�شعور 

باجلمال وتوؤيد الفن اجلميل.

ولقد جاء الفن مبفهومه الأ�شا�شي 

لكـــي ي�شلـــح ل ليف�شـــد، ليبنـــي ل 

ليهـــدم، حيث اأحيا الإ�شـــالم األوانا 

ومتيـــزت  الفنـــون،  مـــن  متنوعـــة 

الأمم  ح�شـــارات  عـــن  ح�شارتـــه 

واخلـــط  العمـــارة  يف  الأخـــرى 

والأواين  والنقو�ـــص،  والزخرفـــة 

النحا�شيـــة واخل�شبيـــة واخلزفيـــة 

وغريها.

وانطالقا مـــن هذه الروؤية حر�شت 

جلنة التعريف بالإ�شالم على انتهاج 

منهـــج حديث يف الدعـــوة اإىل اهلل، 

م�شتخدمة الفن الهادف من خالل 

اإقامـــة اأول عمـــل م�شرحـــي دعوي 

للفريـــق التطوعـــي التابـــع للجنـــة 

يف عيـــد الأ�شحى املبـــارك القادم، 

حيث تركـــز امل�شرحية علـــى القيم 

والأخالق والدعوة.

وت�شعى اللجنة اإىل اإي�شال ر�شالتها 

الدعويـــة واحل�شارية املمتدة لأكر 

من ثالثـــة عقود جلمـــوع امل�شلمني 

وغري امل�شلمني، بلغـــة الفن الراقي 

الـــذي ل يتغـــري باختـــالف اللغات 

والأمكنـــة، بعر�ص مميـــز ي�شل اإىل 

العامل اأجمع دون عوائق اأو قيود.

�شعـــور  هـــو  الفـــن  روح  كان  واإذا 

باجلمال والتعبري عنه، فاإن الإ�شالم 

اأعظـــم ديـــن غر�ـــص حـــب اجلمال 

وال�شعـــور به يف اأعمـــاق كل م�شلم، 

لأن القراآن يوقظ احل�ص الإن�شاين، 

حتـــى  ي�شعر باجلمـــال الذي اأودعه 

اهلل فينا ويف الكون من حولنا.

اإن ق�شية الفن ق�شية تت�شل بوجدان 

ال�شعوب وم�شاعرهـــا، وتعمل على 

تكوين اأذواقها، واجتاهاتها باأدواته 

املتنوعة، ول مراء يف اأن الفن ميكن 

اأن ي�شتخـــدم يف اخلري اأو يف ال�شر، 

لأنه و�شيلة اإىل مق�شد.

 وقـــد خ�ش�شـــت اللجنـــة ريع هذا 

الفـــن الأ�شيل املتمثل يف امل�شرحية 

ل�شالح م�شـــروع “علمني الإ�شالم” 

وهـــو اأحد م�شاريع جلنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم املعنيـــة بتعليـــم الإ�شالم 

للمهتدين اجلدد واجلاليات امل�شلمة 

املقيمة يف الكويت.

 وي�شعى هـــذا امل�شـــروع اإىل اإقامة 

لتاأهيـــل  مكثفـــة  تدريبيـــة  دورات 

املهتدين �شرعًيـــا واإميانًيا و�شلوكًيا 

واأخالقًيـــا، ب�شورة ت�شمح باأن يكون 

امل�شلـــم اإيجابًيـــا فعـــال يف املجتمع 

الـــذي يقيم فيه، �شـــواء كان موطنه 

اأو البلد الذي يقيم فيه..

اأخـــريا بات الفن لغـــة دعوية مهمة 

يف الع�شـــر احلايل، لت�شـــاع دائرة 

انت�شارها بني املجتمعات وال�شعوب، 

ولرقـــي األوانـــه، ويكفـــي قــــــــــــول 

امل�شطفـــى ]: (اإن اهلل جميــــــــل 

يحب اجلمال). 

لغــة الفــن 
الدعويــة

اإلسالم أعظم دين 
غرس حـب الجمــال 

والشعـور به في 
أعماق كل مسلم
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د. وليد خالد �لربيع

اأ�شتاذ ال�شريعة - جامعة الكويت

مفاهيم دعوية

وممـــا يوؤكد هـــذا املعنى حديث 

�شفيـــان بن عبـــداهلل، حيث قال 

لر�شـــول اهلل ]: (حدثني باأمر 

اأعت�شـــم بـــه -اأي اأ�شتم�شك به-  

قـــال: (قل ربي اهلل ثـــم ا�شتقم) 

»اأخرجه الرتمذي«.

والعت�شام باهلل وبدينه وبكتابه 

واجب، كمـــا دل على ذلك اآيات 

عديـــدة، منهـــا قوله عـــز وجـل: 

{َواْعتَ�شُمـــواْ بَحبْل اهلل َجِميًعا 

قـــواْ َواْذكـــُرواْ ِنْعَمَت اهلل  َولَ تََفرَّ

لَّـــَف 
َ
ْعـــَداء َفاأ

َ
َعلَيْكـــْم اإْذ ُكنتُـــْم اأ

�ْشَبْحتُـــم ِبِنْعَمتِه 
َ
بنَْيَ ُقلُوبكـــْم فاأ

اإِْخَواًنا..}، قال الطربي: »يعني 

بذلك جل ثناوؤه وتعلقوا باأ�شباب 

اهلل جميعا، يريد بذلك -تعاىل 

ذكره- ومت�شكوا بدين اهلل الذي 

اأمركـــم بـــه وعهده الـــذي عهده 

اإليكـــم يف كتابه اإليكم من الألفة 

والجتمـــاع علـــى كلمـــة احلـــق 

والت�شليم لأمر اهلل.

ونقل عن اأهل العلم اختالفهم يف 

بيان معنى »حبل اهلل« فذكر عن 

ابن م�شعود اأنه ف�شره باجلماعة، 

وقال اآخرون: عنى بذلك القراآن 

والعهد الذي عهـــد فيه، واأخرج 

ب�شنده عن اأبـــي �شعيد اخلدري 

قــــــــال: قــــــال ر�شــول اهلل ]: 

(كتاب اهلل هو حبل اهلل املمدود 

مـــن ال�شمـــاء اإىل الأر�ص) »وهو 

�شحيـــح«، وقال اآخرون: بل ذلك 

هـــو اإخال�ص التوحيد هلل، فنقل 

عن اأبي العالية قوله: »اعت�شموا 

بالإخال�ص هلل وحده«، وعن ابن 

زيد قال: »احلبل الإ�شالم«.

قـــال ال�شيـــخ ابن �شعـــدي مبينا 

منا�شبـــة الأمر بالعت�شام بحبل 

اهلل -عـــز وجـــل- بعـــد الأمـــر 

بتقواه: »هذا اأمر من اهلل لعباده 

املوؤمنـــني اأن يتقـــوه حـــق تقواه، 

واأن ي�شتمـــروا على ذلك ويثبتوا 

عليـــه وي�شتقيمـــوا اإىل املمـــات، 

فـــاإن من عا�ص علـــى �شيء مات 

عليه، فمـــن كان يف حال �شحته 

ون�شاطه واإمكانه مداوما لتقوى 

ربـــه وطاعتـــه، منيبـــا اإليه على 

الـــدوام، ثبتـــه اهلل عنـــد موتـــه 

ورزقه ح�شنا، ثـــم اأمرهم تعاىل 

مبا يعينهـــم على التقـــوى، وهو 

الجتماع والعت�شام بدين اهلل، 

وكـــون دعـــوى املوؤمنـــني واحدة 

موؤتلفني غـــري خمتلفني، فاإن يف 

اجتمـــاع امل�شلمـــني علـــى دينهم 

وائتـــالف قلوبهم ي�شلـــح دينهم 

وبالجتمـــاع  دنياهـــم،  وت�شلـــح 

يتمكنون من كل اأمر من الأمور، 

ويح�شل لهم مـــن امل�شالح التي 

تتوقـــف علـــى الئتـــالف مـــا ل 

ميكن عدهـــا من التعـــاون على 

الـــرب والتقوى، كما اأن بالفرتاق 

والتعادي يختل نظامهم وتنقطع 

روابطهم، وي�شري كل واحد يعمل 

وي�شعى يف �شهوة نف�شه، ولو اأدى 

اإىل ال�شرر العام«. اأهـ

وقـــد جـــاء يف ال�شنـــة املطهـــرة 

مـــا يوؤكد هذا املعنـــى، فعن اأبي 

هريـــرة قال: قـــال ]: (اإن اهلل 

ير�شـــى لكـــم ثالثـــا ويكـــره لكم 

ثالثـــا؛ فري�شى لكـــم اأن تعبدوه 

واأن  �شيئـــا،  بـــه  ت�شركـــوا  ول 

تعت�شموا بحبل اهلل جميعا، ول 

تفرقـــوا، ويكـــره لكم قيـــل وقال 

وكرة ال�شـــوؤال واإ�شاعـــة املال) 

»اأخرجه م�شلم«.

قال النـــووي: »واأمـــا العت�شام 

بحبـــل اهلل فهـــو التم�شك بعهده 

وهـــو اتباع كتابه العزيز وحدوده 

والتـــاأدب باأدبـــه، واحلبل يطلق 

على العهد وعلـــى الأمان وعلى 

الو�شلـــة وعلى ال�شبـــب، واأ�شله 

مـــن ا�شتعمال العـــرب احلبل يف 

مثل هذه الأمـــور، ل�شتم�شاكهم 

باحلبل عنـــد �شدائـــد اأمورهم، 

ويو�شلون بها املتفرق، فا�شتعري 

ا�شـــم احلبل لهذه الأمـــور، واأما 

قوله ]: »ول تفرقوا« فهو اأمر 

بلـــزوم جماعـــة امل�شلمني وتاألف 

بع�شهـــم ببع�ـــص وهـــذه اإحـــدى 

قواعد الإ�شالم« اأهـ.

ِقيُمـــوا 
َ
{َفاأ وجـــل:  عـــز  وقـــال 

ُموا  َكاةَ َواْعتَ�شِ ـــاَلةَ َواآتُوا الزَّ ال�شَّ

ِبـــاهلِل ُهـــَو َمْوَلُكْم َفِنْعـــَم امْلَْوىَل 

رُي}، قال ال�شيخ ابن  َوِنْعَم النَّ�شِ

�شعـــدي: »{واعت�شمـــوا باهلل} 

اأي امتنعـــوا بـــه وتوكلوا عليه يف 

ذلـــك، ول تتكلـــوا علـــى حولكم 

وقوتكـــم {هـــو مولكـــم} الذي 

يتوىل اأموركـــم فيدبركم بح�شن 

تدبـــريه، وي�شرفكم على اأح�شن 

تقديره«.

فالعت�شام بـــاهلل وبدينه �شبيل 

النجـــاة كمـــا قال -عـــز وجل-: 

م بـــاهلِل َفَقْد ُهِدَي  {َوَمن يَْعتَ�شِ

�ْشتَِقيـــٍم}، قـــال  ـــَراٍط مُّ اإِىَل �شِ

ابـــن القيم: »العت�شـــام نوعان: 

واعت�شــــام  بـــاهلل،  اعت�شـــام 

بحبــــل اهلل، قال اهلل تعــــالــــى: 

{َواْعتَ�شُمـــواْ ِبَحبِْل اهلل َجِميًعا 

موا  قواْ} وقال: {َواْعتَ�شِ ولَ تَفرَّ

ِبـــاهلِل ُهـــَو َمْوَلكْم َفِنْعـــَم املْوىَل 

رُي}، ومدار ال�شعادة  َوِنْعَم النَّ�شِ

علـــى  والأخرويـــة  الدنيويـــة 

والعت�شـــام  بـــاهلل  العت�شـــام 

بحبلـــه، ول جنـــاة اإل ملن مت�شك 

بهاتيـــــــــن الع�شمتيــــــــــن، فاأما 

العت�شـــام بحبلـــه فاإنـــه يع�شم 

مـــن ال�شاللـــة، والعت�شـــام به 

يع�شـــم من الهلكة، فـــاإن ال�شائر 

اإىل اهلل كال�شائـــر علـــى طريـــق 

حمتـــاج  فهـــو  مق�شـــده،  نحـــو 

دعـــا القـــراآن الكـــرمي املكلفـــني 

اإىل العت�شـــام بالدين احلنيف 

املع�شـــوم،  بالوحـــي  والتم�شـــك 

ُمواْ  كما قال عز وجل: {َواْعتَ�شِ

ُقواْ}،  ِبَحبْـــِل اهلل َجِميًعا َولَ تََفرَّ

وتكـــرر ذلك يف اأكر من مو�شع، 

مما يقت�شي من املكلفني معرفة 

معنى العت�شام وحكمه وف�شله 

واآثـــاره، ليحققوا مـــا اأمرهم به 

ربهـــم مـــن تدبـــر كتابـــه وتعقل 

معانيه وحكمه.

فالعت�شـــام هـــو التم�شـــك مبا 

يحميـــك ويدفع عنـــك اخلطر، 

واعتصموا 
بحبـل اهلل 
جميعا
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القرآن 
دستور اإلسالم

د. �إبر�هيم ح�صــن ح�صني

القـــراآن الكـــرمي حبـــل اهلل املمدود، وعهـــده املعهود، 

وظله العميـــم، و�شراطه امل�شتقيـــم، وحجته الكربى، 

وحمجتـــه الو�شطـــى )جـــادة الطريق(، وهـــو الوا�شح 

�شبيلـــه، الرا�شـــد دليله، الذي من ا�شت�شـــاء به اأب�شر 

وجنا، ومن اأعر�ص عنه �شل وهوى.

فقـــد جعـــَل القراآُن مـــن العرب اأمة موحـــدة، جمعهم 

مـــن بعـــد فرقـــة يف اجلاهلية، فهـــو نـــور يف الظلمة 

واأن�ـــص يف الوح�شة، و�شاحـــب يف الوحدة، و�شمري يف 

اخللـــوة، ومادة للعقل، وتلقيح للفهم. وقد قال ] يف 

منزلـــة القراآن: »خريكم من تعلم القراآن وعلمه« وقال 

اأي�شـــا: » اْقَرءوا القراآَن فاإنه ياأتي يوَم القيامِة �شفيًعا 

لأ�شحابه«، وقال ابن م�شعود :اإذا اأردمت العلم فانروا 

القـــراآن؛ فاإن فيه علم الأولني والآخرين. وقال اأي�شا: 

اقـــرءوا القـــراآن فاإنكم توؤجرون عليـــه بكل حرف منه 

ع�شر ح�شنات.

وقـــال اأبوهريـــرة ر�شـــي اهلل عنـــه: اإن البيـــت الـــذي 

يتلـــى فيه القراآن ات�شع باأهلـــه، وكر خريه، وح�شرته 

املالئكـــة، وخرجت منـــه ال�شياطني. وينبغـــي ملن يتلو 

القـــراآن اأن يعمل به، ويتدبـــر ويفكر يف معناه، ويتعظ 

بعظاتـــه وي�شتكـــني لأحكامه، ول يكـــون كثري ال�شياح 

وال�شخب، اأو غافال وهو يقراأ.

ويف الأثـــر: اقراأ القـــراآن ما نهاك (اأي مدة تاأثرك مبا 

فيـــه) فاإن مل ينهـــك فل�شت تقروؤه. ومـــا اآمن بالقراآن 

من ا�شتحل حمارمه.. فالقلوب ال�شافية تتاأثر وتبكي 

حينمـــا تقراأ القراآن اأو ت�شمعـــه، ففيه هداية العامل.. 

اإنه املعجزة اخلالدة التي قادت العامل اإىل النور. 

اإىل هدايـــة الطريـــق وال�شالمة 

فيهـــا، فـــال ي�شـــل اإىل مق�شده 

اإل بعد ح�شـــول هذين الأمرين 

له، فالدليل كفيـــل بع�شمته من 

ال�شاللة واأن يهديه اإىل الطريق، 

والعدة والقوة وال�شالح التى بها 

حت�شل لـــه ال�شالمـــة من قطاع 

الطريـــق واآفاتهـــا، فالعت�شـــام 

بحبـــل اهلل يوجـــب لـــه الهداية 

واتبـــاع الدليل، والعت�شام باهلل 

يوجب له القوة والعدة وال�شالح 

واملـــادة التـــي ي�شتلئـــم بهـــا فى 

طريقه« اأهـ.

والعت�شـــام �شبـــب للنجـــاة من 

يف  اخلطـــرية  واآثـــاره  النفـــاق 

الدنيـــا والآخـــرة كما قـــال -عز 

ْرِك  وجـــل: {اإنَّ املُنَافقنَي يِف الدَّ

َد لَُهْم  �ْشَفِل مَن النَّـــار َولَن جَتِ
َ
الأ

�ْشلَُحواْ 
َ
رًيا اإِل الَّذيَن تابُواْ َواأ نَ�شِ

ْخلَ�ُشواْ دينَُهْم 
َ
َواْعتَ�َشُمواْ باهلل َواأ

ْولَـِئـــك َمَع املُوؤْمِننَي َو�َشْوَف 
ُ
 َفاأ

ّ
هلل

ْجًرا َعِظيًما}، 
َ
يُوؤِْت اهلل املُوؤْمننَي اأ

قال ابـــن �شعـــدي: »وتاأمل كيف 

والإخال�ـــص  العت�شـــام  خ�ـــص 

بالذكـــر مـــع دخولهمـــا يف قوله 

العت�شـــام  لأن  {واأ�شلحـــوا} 

والإخال�ص من جملة الإ�شالح، 

ل�شدة احلاجة اإليهما، خ�شو�شا 

يف هذا املقام احلرج الذي متكن 

فيـــه النفـــاق مـــن القلـــوب، فال 

يزيلـــه اإل �شـــدة العت�شـــام باهلل 

ودوام اللجـــاأ والفتقـــار اإليـــه يف 

دفعـــه، وكون الإخال�ص منافيا كل 

املنافاة للنفاق فذكرهما لف�شلهما 

وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة 

عليهمـــا، ول�شـــدة احلاجة يف هذا 

املقام اإليهما«اأهـ.

والعت�شام �شبب لنيل رحمة اهلل 

وف�شله وهدايتـــه كما قال -عز 

ا الَِّذيَن اآَمنُواْ ِباهلِل  مَّ
َ
وجل-: {َفاأ

بـــه َف�َشيُْدِخلُُهْم يِف  َواْعتَ�َشُمـــواْ 

نُْه َوَف�ْشل َويَْهِديِهْم اإِلَيِْه  َرْحَمـــة مِّ

�ْشتَقيًمـــا}، قال ابن  َراًطـــا مُّ �شِ

كثري: »قوله: {فاأما الذين اآمنوا 

باهلل واعت�شموا به}، اأي جمعوا 

بني مقامي العبادة والتوكل على 

اهلل يف جميع اأمورهم، وقال ابن 

جريـــج: اآمنوا بـــاهلل واعت�شموا 

بالقراآن {فيدخلهم يف رحمة منه 

وف�شل}، اأي يرحمهم فيدخلهم 

اجلنة ويزيدهم ثوابا وم�شاعفة 

ورفعـــا يف درجاتهم مـــن ف�شله 

عليهم واإح�شانه اإليهم«.

وبـــني -عـــز وجـــل- اأنـــه وحده 

يع�شـــم مـــن ي�شـــاء فـــال يو�شل 

اإىل مـــن ع�شمـــه اهلل، كما قال 

يَُّها 
َ
-عـــز وجل- لنبيـــه ]: {يَاأ

�ُشـــوُل بلِّْغ َما اأنـــزَل اإلَيَْك ِمن  الرَّ

ْ تَْفَعـــْل َفَمـــا بَلَّْغـــَت  بِّـــَك َواإِن ملَّ رَّ

ِمـــَن  ُمـــَك  يَْع�شِ َواهلل  ِر�َشالَتَـــُه 

النَّا�ـــصِ اإنَّ اهلل لَ يَْهـــِدي الَْقـــْوَم 

الَْكاِفِريـــَن}، قال ابـــن �شعدي: 

»هـــذه حماية وع�شمـــة من اهلل 

لر�شولـــه من النا�ـــص واأنه ينبغي 

اأن يكـــون حر�شك علـــى التعليم 

والتبليـــغ، ول يثنيـــك عنه خوف 

مـــن املخلوقـــني، فـــاإن نوا�شيهم 

بيد اهلل، وقد تكفل بع�شمتك«.

وجـــل-  -عـــز  اهلل  اأراد  ومـــن 

اإهالكه اأو عقوبته فال عا�شم له 

ا لَُهم  كما قال -عز وجـــل-: {مَّ

م}  قال ابن  ـــَن اهلل ِمـــْن َعا�شِ مِّ

كثـــري: »اأي مانـــع ول واق يقيهم 

العذاب«.

وقال -عز وجـــل-: {يَْوَم تَُولُّوَن 

ـــَن اهلِل ِمْن  ُمْدِبِريـــَن َمـــا لَُكـــم مِّ

ـــٍم}، قال ابـــن �شعدي: »ل  َعا�شِ

مـــن اأنف�شكـــم قوة تدفعـــون بها 

عـــذاب اهلل، ول ين�شركـــم مـــن 

دونه من اأحد«. 



كلنـــا ميتون.. لكنك اأنت الوحيد 

الـــذي اإن مت ظللـــت حيا حتى 

طابـــت  اإن  ال�شاعـــة..  قيـــام 

اأعمالـــك! �شتقـــول لـــك اأفعالك 

كمـــا يقول البن لوالده اإن مات: 

كمـــا عا�ـــص الأب لالبن �شيعي�ص 

البن لالأب. 

لي�ص املهم ال�شرعة يف الإجناز.. 

اإمنا املهم النـــوع والقدر املعريف 

الذي اأفدت به الآخرين..

وحـــذار اأن تقي�ـــص نف�شـــك مبا 

اأجنـــزت حتـــى الآن، ولكـــن مبا 

حققته، مقارنة بالتحديات التي 

مررت بها..

دعـــك مـــن القـــول: لهـــا فـــالن 

وفـــالن.. اأنت كـــن لها واأبهر من 

حولك بطيب اأفعالك..

واعلم اأنك متثل دينك يف اأقوالك 

واأفعالك، بل وحتى مظهرك..

وتذكـــر ذلـــك اليـــوم.. وتخيـــل 

لوكنت اأنت املخاطب!

يـــوم ياأتيـــك ملـــكان فيقعدانك 

فيقول لك من ربك؟ فتقول ربي 

اهلل 

ثم يقولن لك ما دينك؟ فتقول: 

ديني الإ�شالم 

فيقـــولن من نبيك؟ فتقول نبيي 

حممد ]..

 فينـــادي منـــاٍد من ال�شمـــاء اأن 

�شدق عبدي فاأفر�شوه من اجلنة 

واألب�شـــوه من اجلنـــة وافتحوا له 

باًبـــا اإىل اجلنـــة.. فياأتيـــك من 

روحها وريحانهـــا ويُفتح لك ُمّد 

ب�شرك..

ثـــم ياأتيـــك رجـــل ح�شـــن الوجه 

طيـــب الريح فيقول لـــك: اأب�شر 

بالذي ي�شرك، 

فتقول له: من اأنت؟ فيقول: هذا 

يومك الذي كنت توعد..

 فتقـــول لـــه: من اأنـــت فوجهك 

الذي يجيء باخلري؟!

فيقـــول: اأنـــا عملـــك ال�شالـــح، 

�شالتــــــــــك، �شومـــك، قراءتك 

للقـــراآن، �شدقتــــــــــــــــك، بـــرك 

بوالديك، جهادك يف �شبيل اهلل، 

دعـــاوؤك يف جـــوف الليـــل، اأنت 

مـــن �شنعتني.. اأنـــت من جعلت 

وجهي طيًبا بطيب اأفعالك، حني 

حملـــت على عاتقـــك هم دينك، 

اأنت بّي�ص اهلل وجهك..

فتقول: رب اأقم ال�شاعة مادمت 

اأرى مقعدي من اجلنة..

اأنـــت  تكـــون  اأن  األ�شـــت حتـــب 

املخاطــــــــــب يف ذلـــك احلـــوار 

العظيم؟

ل تدري باأي عمل تختم حياتك، 

لعلها بكلمـــة تكتبها! اأو بحروف 

تنطقهـــا لتنفـــع بها غـــريك! اأو 

بعمـــل ترجو فيـــه ر�شا اهلل، ولو 

كان ي�شرًيا!

هـــل تعلمـــون ملـــاذا األـــّح عليكم 

وهبـــوا  مـــن  بركـــب  لتلحقـــوا 

اأنف�شهـــم واأوقاتهم خلدمة ديننا 

العظيـــم؟ لأننـــي ع�شـــت معهـــم 

لـــذة اأ�شبعـــت زوايـــا عديدة يف 

نف�شـــي لطاملا كانـــت متعط�شة، 

بل وعاي�شت بركة ما �شهدتها يف 

عمـــري كله اإل بعدمـــا �شار يل 

عمل ل اأريد منـــه اإل وجه اهلل، 

اإنـــه التطـــوع، اإنها متعـــة اأدندن 

على اأوتارها دوًما، لأين اأحببُت 

لكـــم اأن تعي�شوهـــا بتفا�شيلها.. 

وت�شعـــروا بتلك الراحة العظمى 

التي اأح�ص بها.. اأح�ص دائًما اأن 

اأحالمي تتحقـــق من خالل تلك 

الأعمـــال التطوعيـــة ال�شاحلـــة 

التي تقربني من اهلل اأوًل ثم من 

جناحاتي.. 

األـــح عليكم لتجربـــوا اأن تخطوا 

يف هذا الطريق ولو خطوة، لعل 

عماًل من تلك الأعمال اخلال�شة 

يريـــح ما بكم من غمة، اأو ي�شمو 

بكم لفرحة �شرمدية مرجوة، لأن 

اهلل قد وعدنا ب�شعادة ل  تن�شب 

بتلك الأفعال الطيبة حني قال: 

ْو 
َ
ـــن َذَكٍر اأ ا ِمّ {َمـــْن َعِمَل �َشاحِلً

نثَى َوُهـــَو ُموؤِْمٌن َفلَنُْحِيَيّنُه َحَياًة 
ُ
اأ

ْجَرُهم باأْح�َشِن 
َ
َطّيَبًة َولَنَْجزيَّنُهْم اأ

َما َكانُواْ يَْعَملُوَن} (النحل: 97) 

�أنو�ر �لزنكي

رئي�شــة ق�شـم العالقات العامــة 

)الفريــــق التطوعـــي(

Anwar.alzanki@alnajat.com.kw

أنا 
من طبت 
بطيب 
أفعالك

يلال تطوع
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�أبحــــــاث

دراسة مقارنة 
مكانة المرأة وواقعها..  

قبل وبعد اإلسالم 

تُعترب مكانة املراأة يف الإ�شالم من اأهم 

املو�شوعات التي يهتم بها الغرب، ول 

يخفـــى علينا اأنهـــم يتخذونها ذريعة 

للنيل من دين الإ�شالم والطعن فيه، 

ولكـــن اأي�شا ل نغ�ص الطرف عن اأن 

هنـــاك بع�ص املن�شفني  الذين قراأوا 

عـــن الإ�شالم باإن�شـــاف وعرّبوا عن 

اآرائهم مثـــل مار�شيل بوازار )مفكر، 

وقانـــوين فرن�شـــي معا�شـــر(، حيث 

يقول: "اإن الإ�شالم يخاطب الرجال 

ويعاملهـــم  ال�شـــواء  والن�شـــاء علـــى 

بطريقـــة )�شبـــه مت�شاويـــة( وتهدف 

ال�شريعـــة الإ�شالمية ب�شكل عام اإىل 

غايـــة متميزة هي احلمايـــة، ويقدم 

الت�شريـــع للمـــراأة تعريفـــات دقيقـــة 

عمـــا لها من حقوق، ويبدي اهتماما 

�شديدا ب�شمانها. فالقـــراآن وال�شنة 

يح�شـــان علـــى معاملة املـــراأة بعدل 

ورفق وعطف، وقـــد اأدخال مفهوما 

اأ�شـــد خلقيـــة عـــن الـــزواج، و�شعيا 

اأخريا اإىل رفع و�شع املوؤمنة مبنحها 

عددا من الطموحات القانونية اأمام 

القانون وامللكية اخلا�شة ال�شخ�شية، 

والإرث" 

وكذلـــك امل�شت�شـــرق اميـــل درمنغـــم 

)م�شت�شـــرق فرن�شـــي، عمـــل مديرا 

ملكتبـــة اجلزائر( الـــذي يقول: "مما 

لريب فيه اأن الإ�شالم رفع �شاأن املراأة 

يف بالد العرب وح�شن حالها".

ويقـــول اأي�شا: "مـــن اخلطاأ الفا�شح 

والغلو الفادح قولهم اأن عقد الزواج 

عند امل�شلمني عبـــارة عن عقد تباع 

فيـــه املـــراأة فت�شـــري �شيئـــا مملوكا 

لزوجهـــا، لأن ذلـــك العقـــد يخـــول 

للمراأة حقوقا اأدبيـــة وحقوقا مادية 

من �شاأنها اإعـــالء منزلتها يف الهيئة 

–امل�شلمني-  ونحـــن  الجتماعيـــة"، 

نوؤمـــن اأن �شريعـــة الإ�شـــالم �شريعة 

عامليـــة عادلة حتقق امل�شالح للعامل، 

ولقـــد ارتقــــــى الإ�شـــالم مبكانـــــــة 

املـــــــراأة واأولهـــــــا عنايـــة فائقـــــة، 

حيـــث جاء الإ�شــالم ليقـــول {َولَُهَن 

ـِـــّن بامْلْعــــُروف}،  ـِي َعلَيْهـــ ِمثْـــــُل اّلــ

َعا�ِشــــــُروُهـــــــــــّن ِباملْعـــــــــــُروِف}، 
َ
}

{َول تُ�َشاّروُهـــّن ِلتُ�شِيُّقوا َعلَيِْهَن}، 

وت�شميـــة بع�ـــص �شور القـــراآن با�شم 

املـــراأة ك�شـــورة "مرمي"، بـــل وهناك 

�شورة  ت�شمى �شورة "الن�شاء".

ومبا اأن املراأة يف الإ�شالم  لها مكانة  

�شـــّن  الإ�شـــالم  اأن  ومبـــا  متميـــزة، 

الت�شريعات التي ت�شون كرامة املراأة 

ومتنع ا�شتغاللها.. فاإننا اإذن �شنعقد 

مقارنـــة ت�شتح�شر حال املـــراأة قبل 

الإ�شالم عند العرب وغريهم.

�ملـــــر�أة عند �لعـــــــرب 

قبل �لإ�صــــــالم

• مل يكـــن للمراأة حـــق الإرث، وكانوا 
يقولـــون يف ذلـــك "ل يرثنـــا اإل مـــن 

يحمل ال�شيف، ويحمي البي�شة".

• مل يكـــن للمـــراأة علـــى زوجهـــا اأي 
حـــق، ولي�ص للطالق عـــدد حمدود، 

ولي�ـــص لتعدد الزوجـــات عدد معني، 

واإذا مات الرجـــل، وله زوجة واأولد 

مـــن غريها؛ كان الولـــد الأكرب اأحق 

بزوجة اأبيـــه من غريه، فهو يعتربها 

اإرًثا كبقية اأموال اأبيه!

• وكان عنـــد العـــرب يف اجلاهليـــة 
اأنواع من الزواج الفا�شد الذي اأبطله 

الإ�شالم

• كان العـــرب يف اجلاهلية يكرهون 
البنات على البغاء ويدفنونهـــــــــن يف 

الـــرتاب اأحيـــاء (واأد البنات) خ�شية 

العار، وقد حرم الإ�شالم هذه العادة 

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

�ملـــر�أة يف �لديانة �ليهودية 

و�مل�صيحية

اإن الأديـــان ال�شماويـــة الثالثة تتفق 

علـــى حقيقـــة واحدة، وهـــي اأن اهلل 

خلـــق الرجـــل واملـــراأة، وهـــو خالق 

الكـــون باأكمله، لكن  يبـــداأ التعار�ص 

بـــني الأديـــان –كما ا�شتقـــر و�شعها 

ال�شابقـــة  الأديـــان  حتريـــف  بعـــد 

لالإ�شالم- بعـــد خلق اأول رجل واأول 

امـــراأة، فكمـــا يف العقيـــدة اليهودية 

وامل�شيحية حرم اهلل على اآدم وحواء 

الأكل مـــن ال�شجـــرة املحرمـــة، لكن 

احلية و�شو�شت حلـــواء اأن تاأكل من 

ال�شجـــرة، وحواء و�شو�شـــت لآدم اأن 

ياأكل معها عندمـــا لم اهلل اآدم على 

ما فعله؛ األقى كل الذنب على حـــواء 

»التكوين 3: 12« 

ثـــم اأتبع ذلـــك اأن قال الإلـــه للمراأة: 

تكثـــريا اأكر اأتعاب حبلـــك، بالوجع 

تلديـــن.. لكـــن الإ�شالم جـــاءت فيه 

ال�شورة خمالفة لهذا، حيث قال اهلل 

يَْطاُن  تعـــاىل: {َفَو�ْشَو�َص لَُهَمـــا ال�شَّ

ليُبْـــدَي لَُهَمـــا َمـــا ُوورَي َعنُْهَمـــا ِمن 

�َشْوَءاتهَما َوَقاَل َما نََهاُكَما ربُّكَما َعْن 

َهــــذه ال�شَجَرة اإل اأن تَكونَا َملََكنْيِ اأْو 

الِديـــَن} »الأعراف:  تَُكونَـــا مـــَن اخْلَ

20«، فالقـــراآن جعل ذنـــب الأكل على 

اآدم وحـــواء معا، فحـــواء مل تغِو اآدم اأو 

تخدعه، واحلمل لي�ص عقابا من اهلل.

اإن �شورة حـــواء )املراأة( يف الإجنيل 

تقوم على اأنها هي التي اأغوت اآدم.. 

ولقد اأثـــرت هذه ال�شـــورة ال�شائهة 

على وجود املراأة يف املجتمع، فاملراأة 

يعتقـــد اأنهـــا ورثت الذنب مـــن اأمها 

حـــواء، بالتـــايل فاملـــراأة ل يوثق بها 

ولي�شـــت علـــى خلق،  ففـــي الإجنيل 

الكاثوليكي  (ل يوجد خطيئة ميكن 

مقارنتها بخطيئة املراأة، فاأي خطيئة 

تكـــون وراءهـــا امراأة وب�شبـــب املراأة 

�شنموت جمعيا). 

وقد عدد حاخام يهودي ت�شع لعنات 

علـــى املـــراأة ب�شبـــب ال�شقـــوط من 

الفردو�ـــص: "على املـــراأة ت�شع لعنات 

ثم املوت: الطمث ودم العذرية وتعب 

احلمـــل والـــولدة  وتربيـــة الأطفال 

وتغطيـــة راأ�شهـــا كاأنهـــا يف حـــداد، 

وتخرم اأذنها مثل اجلارية ول يوؤخذ 

ب�شهادتها،  وبعد كل هذا املوت". 

الأرثوذك�ـــص  اليهـــود  الآن،  وحتـــى 

يقولون يف �شالتهم: "نحمد اهلل اأننا 

مل نخلـــق ن�شاء". ودعـــاء اآخر يوجد 

يف كتاب ال�شالة عند اليهود "احلمد 

هلل اأنـــه مل يخلقني وثنيا، احلمد هلل 

اأنـــه مل يخلقني امـــراأة، واحلمد هلل 

اأنه مل يخلقني جاهال".

وامل�شلح امل�شهور مارتن لوثر ل يرى فائدة 

للمراأة �شوى اإجناب كثري من الأبناء "اإذا 

تعـــن اأو منت الأمر ل يهـــم، فليمنت بعد 

الولدة، فهذه هي وظيفتهن". 

بل يف الإجنيل الكاثوليكي يقول بكل 

و�شوح "اإن ميالد الفتاة خ�شارة".  

وقـــد ذكر يف التـــوراة "املراأة ل يحق 

لها اأن تدر�ص التوراة".

وقـــد �شرح حاخام يهـــودي "اأنه من 

الأف�شل اأن يحرتق كتاب التوراة دون 

اأن تقراأه امراأة". 

"واأنـــه ل يحق للرجـــل اأن يعلم ابنته 
بـــول يف  وقـــال القدي�ـــص  التـــوراة" 
العهـــد اجلديد: "لت�شمـــت ن�شاوؤكم 

يف الكنائ�ـــص  لأنـــه لي�ص ماأذونا لهن 

اأن يتكلمـــن، بل يخ�شعـــن كما يقول 

النامو�ـــص اأي�شا، ولكـــن اإن كن يردن 

اأن يتعلمن �شيئا فلي�شاألن رجالهن يف 

البيت، لأنه قبيـــح بالن�شاء اأن تتكلم 

يف كني�شة")كورنثـــو�ص 14: 35-34(.
فكيـــف تتعلـــم املـــراأة اإذا كان غـــري 

م�شموح لهـــا اأن تتحدث؟ كيف تنمو 

فكريـــا اإذا كانـــت يجـــب اأن تكـــون 

خا�شعـــة متاما؟ كيف تو�شع اأفقها؟!  

كل هـــذا التحقـــري يقابلـــه �شـــورة 

م�شرقـــة ملوقف الإ�شـــالم من املراأة، 

فهاهي جتـــادل ر�شول اهلل وتعار�ص 

خليفة امل�شلمني،  ولها ذمتها املالية، 

وتقـــوم مبمار�شة جتارتها، وو�شفهن 

الر�شول ] ب�شقائق الرجال، 

واملـــراأة احلائ�ـــص اأي�شـــا يف الكتاب 

املقد�ـــص مدن�شـــة وتدن�ـــص كل مـــا 

حولها، اأي �شيء اأو اأي اأحــــد تلم�شه 

يظل مدن�شا يومـــــــا باأكمله (لويني 

 .(23-19 :15

والتلمود يعترب املراأة احلائ�ص قاتلة، 

حتى بدون اأن تلم�ص اأحدا.
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�ملــــــر�أة يف �حل�صـارة �لرومانيــــة 

و�لإغريقيـــة و�لهنديـــــة

كانت املراأة مظلومة على الدوام، بل 

كانت كما يقول عنها د. عبدال�شالم 

الرتمانينـــى يف كتابـــه "الو�شيط يف 

تاريـــخ القانون والنظـــم القانونية": 

اإنها ل متثل الأ�شالف؛ فهي اإن كانت 

زوجه ل تنحدر منهم؛ واإن كانت ابنة 

ل ينحدر الأ�شالف منها؛ ولي�ص عند 

موتها عبادة خا�شة.

فهـــذه كانت حياة املراأة عندهم؛ فال 

يليـــق بالكاهن اأن ي�شلي على امراأة؛ 

ول يجـــوز اإ�شعال املجامـــر واإ�شرام 

النـــار يف مواقـــد املعابـــد مـــن اأجل 

موت الأنثى؛ بل ق�شت �شرائع الهند 

القدمية "اأن الوباء واملوت واجلحيم 

والأفاعـــي خري مـــن املـــراأة"، وكان 

حق الأنثـــى يف احلياة ينتهي بانتهاء 

حيـــاة زوجها الذي هـــو مالكها قبل 

اأن يكـــون زوجهـــا؛ ومـــا عليها - من 

بـــاب الواجـــب- بعد مـــوت واإحراق 

جثـــة زوجهـــا اإل اأن تلقـــي بنف�شهـــا 

يف النـــار اأ�شـــوة مبالكهـــا؛ واإل فاإن 

اللعنة الأبدية �شتحيق بها اإىل نهاية 

الزمان.

وكانـــت م�شلوبـــة احلريـــة واحلقوق 

بـــكل اأنواعهـــا، وقـــد ورد يف بع�ـــص 

الن�شو�ـــص يف �شرعهـــم اأنه "ل تليق 

احلرية املطلقة باملراأة قط، بل يجب 

اأن يرعاها اأبوها يف �شغرها وزوجها 

بعد ذلك وابنها يف كربها".

واملـــراأة ل تتاح لها فر�شة التح�شيل 

العلمـــي خا�شة، لأنَّها ل تطيق ذلك، 

وكذلـــك  اجلنـــون.  اإىل  ويقودهـــا 

الفيـــدا  كتـــب  درا�شـــة  يحرمونهـــا 

والويدا املقد�شة عندهم.

 ينقـــل "ديورانـــت" يف هـــذا: "ففي 

املهابهاراثـــا اإذا در�شـــت املـــراأة كتب 

الفيـــدا كانت هذه عالمة الف�شاد يف 

اململكـــة". ويـــروي "املج�شطي" عن 

اأيـــام �شانـــدرا جوبتـــا "اإنَّ الرباهمة 

يحولـــون بني زوجاتهـــم وبني درا�شة 

الفل�شفة؛ لأنَّ الن�شاء اإن عرفن كيف 

ينظـــرن اإىل اللّذة والألــــم، واحلياة 

واملوت، نظرة فل�شفية، اأ�شابهن م�ٌص 

من جنون، اأو اأبنَْي بعد ذلك اأن يظلن 

على خ�شوعهن"

والهندو�ص ـ كما جاء يف منو�شمرتي 

املبكـــر،  الـــزواج  ي�شجعـــون علـــى  ـ 

ويعتـــربون عدم الزواج عـــارا، ومنذ 

ال�شغـــر يهتـــم الأهـــل باإمتـــام زواج 

املـــراأة  يربـــط  والـــزواج  اأولدهـــم. 

بزوجهـــا رباطا اأبديـــا، لذلك انت�شر 

عندهـــم اإذا مات الزوج قبل الزوجة 

اأن حتـــرق الأرملة مع جثمان زوجها 

لأنَّه خري لها اأن ل تبقى بعده. 

لكـــن الهنـــد احلديثـــة اأوقفـــت هذه 

العادة لأنها امتهان للمراأة الهنديــة.

�ملـــــــر�أة يف �لعامل �لغـــــربي

بنظـــرة عابرة عـــن مكانة املـــراأة يف 

العـــامل الغربي، فهـــي اأ�شواأ حال، ل 

يح�شب لها ح�شاب.. �شلعة تتداولها 

وباأبخ�ـــص  الأخـــالق،  اأيـــدي جتـــار 

الأثمـــان، بو�شفهن زينـــة للمجال�ص، 

واأداة من اأدوات الرتف التي يحر�ص 

الأغنيـــاء واملرتفـــون علـــى اإبرازها 

زهـــوا وعجبا، ومل تكـــن قط مو�شع 

الحرتام احلقيقي كمخلوق اإن�شاين 

جديـــر بذاته، بل ت�شتغل يف الأعمال 

والوظائـــف التي تهان فيها. 

ويف الع�شـــور الو�شطـــى عقـــدت يف 

العديد من البلدان الأوروبية العديد 

ب�شـــاأن  للبحـــث  الجتماعـــات  مـــن 

املـــراأة، ومـــا اإذا كانـــت تعـــد اإن�شانا 

اأم ل! وقـــد ذكـــر د. اأحمـــد �شلبـــي 

يف كتابـــه "مقارنـــة الأديان" اأن اأحد 
هذه الجتماعـــات قد مت يف فرن�شا 

ملعرفـــة ماهية املـــراأة؛ وبعـــد نقا�ص 

تبني للمجتمعـــني اأن املراأة ميكن اأن 

تكون اإن�شانا؛ لكنها خملوقه من اأجل 

خدمة الرجل فقط ومن اأجل راحته 

هو فح�شب.

"هـــري  امللـــك  اإجنلـــرتا حـــرم  يف 

الثامن" على املراأة الإجنليزية قراءة 

الكتاب املقد�ص، وظلت الن�شاء حتى 

عـــام 1850م غـــري معـــدودات مـــن 

املواطنني؛ وظللن حتى عام 1882م 

لي�ص لهن حقـــوق �شخ�شية؛ ول حق 

لهـــن يف التملك اخلا�ـــص؛ وقد روى 

كتابـــه  يف   "Licky" ليكـــي  املفكـــر 

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

�أبحــــــاث
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"تاريـــخ الأخالق الأوروبيـــة" الكثري 
مـــن احلكايات التي هـــي اأقرب اإىل 

اخليال منها اإىل احلقيقة؛ فقد روى 

يف كتابـــه املذكور كيـــف كان الرجال 

يف اإجنلـــرتا يفرون من ظـــل الن�شاء 

ويتاأثمون من قربهن والجتماع بهن؛ 

وكانـــوا يعتقـــدون اأن م�شادفتهن يف 

الطريـــق والتحـــدث اإليهـــن، ولو كن 

اأمهات اأو زوجات اأو �شقيقات حتبط 

اأعمالهم وجهودهم الروحية.

كل هـــذه الروايات التاريخية املوثقة 

تدح�ـــص الدعـــاءات الباطلـــة التي 

يتخذهـــا اأعداء الإ�شـــالم يف العامل 

الغربـــي )غري امل�شلـــم( للهجوم على 

الإ�شالم والنيل منـــه والإ�شاءة اإليه، 

مما جعل املفهـــوم يرت�شخ لديهم اأن 

الإ�شـــالم ي�شطهد املـــراأة ول يوفيها 

حقها، ويرجع ذلك اإىل �شوء فهم، اأو 

قـــراءة غـــري من�شفـــة عـــن الإ�شالم 

ب�شفـــة عامـــة.. كانـــت هـــذه نظرة 

عابرة على �شـــورة املراأة يف جاهلية 

العـــرب القدمية.. وكذلـــك �شورتها 

لـــدى احل�شـــارات والأمم الأخرى.. 

لهـــا  ومبقارنتهـــا بنظـــرة الإ�شـــالم 

املرموقـــة  املكانـــــــة  لنـــا  �شيتبـــني 

التـــي و�شـــع فيهـــا الإ�شـــالم املـــراأة 

ممـــا يدحـ�ص كــــــل ال�شبـــــــه املثارة 

ويظهـــــر زيفهــا.

• �شــورة الن�شاء:1

• امللك هنـــري الثامــن

�ملــــــــر�أة يف �لإ�صـــــــالم

اأحـــاط الإ�شـــالم املـــراأة ب�شيـــاج مـــن 

رها،  الرعاية والعناية، وارتفع بها وقدَّ

هـــا بالتكـــرمي وُح�ْشـــن معاملتها  وخ�شَّ

�شواء كانت ابنًة اأوزوجًة اأواأخًتا.

وق�شى الإ�شالم علـــى مبداأ التَّْفِرَقة 

القيمـــة  يف  واملـــراأة  الرجـــل  بـــني 

الإن�شانيِّـــة، واأنزلهـــا املكانة التي مل 

تبلغهـــا يف ديانة اأو عقيـــدة �شابقة، 

ر اأنَّ املـــراأة والرجـــل ُخِلَقا من  فقـــرَّ

اأ�شـــل واحد؛ قـــال تعـــاىل: {يااأيَُّها 

النَّا�ُص اتَُّقـــوا َرّبُكُم اّلِذي َخلََقُكْم مْن 

نَْف�ـــص َواحَدة َوَخلََق منَْهـــا َزْوَجَها َوبَّث 

ِمنُْهَما ِرَجال َكِثرًيا َوِن�َشاًء} فالأمر يف 

الإ�شـــالم مل يقف عنـــد احلفاظ على 

ب  حِقّ املراأة يف احلياة فقط، واإمنا رغَّ

الإ�شالم يف الإح�شان اإليهن.

من مظاهر تكرمي الإ�شالم لل�شغرية: 

قال ر�شـــول اهلل ]: (َمـــْن يلي مْن 

ْح�َشَن اإِلَيِْهَن؛ ُكَن 
َ
َهذه الْبنَاِت �َشيًْئا َفاأ

لَُه �شرْتا ِمَن الّناِر).

ثـــم اأمر الر�شول ] بتعليمها فقال: 

مَيا َرُجل َكانَْت عنَْدهُ وليَدةٌ َفَعلَمَها 
َ
(اأ

دبََهـــا َفاأْح�َشَن 
َ
ْح�َشـــَن تَْعليَمَهـــا، َواأ

َ
َفاأ

ْجَران).
َ
ِديَبَها.. َفلَُه اأ

ْ
تَاأ

قـــال ر�شـــول اهلل ]: (من كانت له 

اأنثى فلـــم يئدها ومل يهنها ومل يوؤثر 

ولـــده عليهـــا؛ اأدخلـــه اهلل اجلنـــة)،  

ومن مظاهر تكرمي الإ�شالم للمراأة، 

اأن اأعطاها حـــق الت�شرف يف مالها 

وحق التملّك من دون اأن يجعل للزوج 

عليها من �شبيل، حيث اأثبت الإ�شالم 

ــة متاًما  ـــة ماليِّـــة م�شتقلَـّ للمـــراأة ِذمَّ

كالرجـــل؛ فلهـــا اأن تبيـــع وت�شرتي، 

ر، وتوكل وتهب، ول  وت�شتاأجـــر وتوؤِجّ

ِحْجـــر عليها يف ذلك مادامت عاقلة 

ر�شيـــدة، وذلـــك انطالًقا مـــن قوله 

تعـــاىل: {َفـــاإِْن اآنَ�ْشتُْم ِمنُْهـــْم ُر�ْشًدا 

ْمَوالَُهْم}»الن�شاء: 6«.
َ
َفاْدَفُعوا اإِلَيِْهْم اأ

حرم على النساء 
قراءة الكتاب 

المقدس، وظللن 
حتى عام 1850م 

غير معدودات 
من المواطنين

اُس اتَُّقوا َرّبُكُم اّلِذي َخَلَقُكْم  َها النَّ ياأيُّ
مْن َنْفس َواحَدة َوَخَلَق مْنَها َزْوَجَها 

َوَبّث ِمْنُهَما ِرَجاال َكِثيًرا َوِنَساًء
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ومـــن احلقـــوق ال�شيا�شيـــة للمـــراأة 

حقهـــا يف البيعة واحل�شبة وال�شورى 

والأمان والإجـــارة والن�شيحة وغري 

َجـــاَرْت اأم هانئ بنت اأبي 
َ
ذلك، وملا اأ

طالـــب رجاًل مـــن امل�شركـــني، واأبى 

اأخوهـــا علّي –ر�شـــي اهلل عنه- اإل 

اأْن يقتلـــه، كان ق�شـــاء الر�شول ] 

َجْرنَا َمْن 
َ
يف هـــذه احلادثة قـــول: (اأ

اأَجْرِت يَا اأّم َهاِنٍئ).

ومن مظاهر تكرمي الزوجة: اأن جعل 

لها حقوًقا عادلة، ففي حجة الوداع، 

يقـــول ]: (فاتقـــوا اهلل يف الن�شاء، 

اهلل،  باأمـــان  اأخذمتوهـــن  فاإنكـــم 

وا�شتحللتـــم فروجهـــن بكلمة اهلل)، 

ويقول: (اإن من اأكمل املوؤمنني اإمياًنا 

اأح�شنهم خلًقا واألطفهم باأهله).

واأي�شـــا حقهـــا يف اختيـــار الـــزوج، 

واحرتام اإرادتهـــا، وهذا املوقف من 

هـــا  اأدق املواقـــف يف حياتهـــا، واأم�ِشّ

مب�شتقبلهـــا، ويتجلـــى ذلـــك يف حق 

املـــراأة البكر يف اختيـــار الزوج، فعن 

عائ�شة ر�شي اهلل عنها قالت: �شاألت 

ر�شـــول اهلل عـــن اجلاريـــة يُنكحهـــا 

اأهلهـــا، اأتُ�شتاأمـــر اأم ل؟ فقـــال لهـــا 

ر�شـــول اهلل: »نعـــم تُ�شتاأَمر« فقالت: 

فقلت له: اإنها ت�شتحي، فقال ر�شول 

اهلل: »فذلك اإذنها، اإذا هي �شكتت«. 

علـــى  اإجبارهـــا  يجـــوز  ل  وبذلـــك 

القرتان برجل ل تريده.

ثـــم ملَّـــا ت�شري زوجـــًة يحـــثُّ ال�شرع 

معاملتهـــا  ُح�ْشـــن  علـــى  احلنيـــف 

وع�شرتهـــا؛ مبِيًّنـــا اأن ُح�ْشـــن ِع�ْشَرة 

الن�شـــاء دليل علـــى نُبْل نف�ص الرجل 

وكـــرمي طباعه، فيقول الر�شول ]: 

(اإّن الّرُجـــَل اإَِذا �َشَقـــى اْمَراأتَـــُه ِمـــَن 

الْـَماِء اأِجـــَر). ويقول مرهًبا: (اللُّهّم، 

: الَْيِتيم  ُج َحـــَقّ ال�ّشِعيَفـــنْيِ اإيِنّ اأَحـــِرّ

ة).
َ
َواملَْراأ

وقد كان الر�شول ] قدوة عملية يف 

ذلك؛ فـــكان يف غاية الرقة واللطف 

مع اأهله، يـــروي يف ذلك الأ�شود بن 

يزيد النخعي، فيقول: �شاألُت عائ�شة 

ر�شـــي اهلل عنها: مـــا كان النبي ] 

ي�شنع يف اأهله؟ قالت: (َكاَن يِف ِمْهنَِة 

الةُ، َقاَم اإىل  َذا َح�َشَرِت ال�َشّ ْهله، َفاإِ
َ
اأ

الِة). ال�َشّ

يـــروى عنه اأي�شا (كلكـــم راع، وكلكم 

م�شـــوؤول عن رعيتـــه... والرجل راع 

يف اأهلـــه، وهو م�شـــوؤول عن رعيته، 

واملـــراأة راعية يف بيـــت زوجها وهي 

»اأخرجـــه  رعيتهـــا)  عـــن  م�شوؤولـــة 

البخاري وم�شلم«.

وروي عنـــه اأي�شا اأنـــه قال: (خريكم 

خريكـــم لأهله، واأنـــا خريكم لأهلي) 

»اأخرجه الرتمذي وابن ماجه«.

وكـــذا اأوجب لها الع�شـــرة باملعروف 

حال احلــــب ويف حال الكراهيــــــة: 

{َوَعا�ِشُروُهّن باملَْعُروِف َفاإِن َكرْهتُُموُهّن 

ن تَْكَرُهواْ �َشيًْئا َويَْجَعَل اهللُ 
َ
َفَع�َشـــى اأ

ا َكِثرًيا}»الن�شاء: 19«. ِفيِه َخرْيً

وهـــذه الع�شـــرة للزوجـــة باملعـــروف 

ت�شبـــح ميزاًنـــا للخرييـــة عنـــد اهلل 

ي�شتبـــق فيـــه امل�شلمـــون اإىل حمبـــة 

اهلل ور�شـــاه، فقد قال ]: (اإن من 

اأكمل املوؤمنـــني اإمياًنا اأح�شنهم خلًقا 

واألطفهم باأهلـــه) »اأخرجه الرتمذي 

واأبوداود واأحمد«. 

ِبالِنّ�َشـــاِء  (ا�ْشتَْو�ُشـــوا   :[ وقولـــه 

ا) »رواه البخاري«. َخرْيً

وهكـــذا فالعالقة الزوجيـــة �شل�شلة 

متبادلـــة مـــن احلقـــوق والواجبات، 

وهي قائمة على مبداأ الأخذ والعطاء 

{َولَُهن ِمثُْل اّلـــِذي َعلَيْهّن ِبامْلَْعُروِف 

َجـــاِل َعلَيِْهـــَن َدَرَجٌة}»البقـــرة:  َوِللِرّ

،»288

واأوجـــب اهلل تعـــاىل للزوجة ال�شكن 

الكـــرمي املتنا�شـــب مع قـــدرة الزوج 

�ْشِكنُوُهّن ِمْن 
َ
املاليـــة، قال تعـــاىل {اأ

ن ُوْجِدُكْم}»الطالق:  َحيُْث �َشَكنتُم ِمّ

.»6

واأما الوفاء للزوجة بعد وفاتها فقد 

�شـــرب النبـــُيّ اأروع الأمثلة يف ذلك،  

قـــال اأن�ـــص عـــن النبـــّي ] اإذا اأتي 

بالهدية قـــال: "اذهبـــوا اإىل فالنة، 

فاأنها كانت �شديقة خلديجة".

ومن مظاهر تكـــرمي الإ�شالم للمراأة 

املنزلة العلية التي اأولها لالأم، فقد 

اأو�شى اهلل تعالـــى بها بعد عبادتـــــه 

فقال عـــز وجــــــــــل: {َواْعبُُدوا اهلل 

َوَل تُ�ْشِرُكـــوا ِبـــِه �َشيًْئـــا َوِبالَْواِلَديْـــِن 

اإِْح�َشاًنا}»الن�شاء: 36«.

قـــال ابن عبا�ص: يريـــد الرب، برهما 

 من كانت 
له أنثى فلم 
يئدها ولم 
يهنها ولم 
يؤثر ولده 
عليها؛ أدخله 
اهلل الجنة
• حـــديث �شريـــف

�أبحــــــاث
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مع اللطف، ولني اجلانب، فال يغلظ 

لهمـــا يف اجلـــواب، ول يحـــد النظر 

اإليهمـــا، ول يرفع �شوته عليهما، بل 

يكـــون بني يديهمـــا كالعبد بني يدي 

ال�شيـــد تذلـــال لهمـــا. وقـــد حملها 

الر�شـــول اأمانة تربيـــة الأولد فقال 

مكرًمـــا لها: (واملـــراأة راعية يف بيت 

زوجهـــا وهي م�شوؤولة عـــن رعيتها) 

»متفق عليه«.

1 - قوله تعاىل : {َوَو�ّشيْنَا الإِنْ�َشاَن 

ِبَواِلَديِْه اإِْح�َشاًنا}»الأحقاف:15«.

ّل 
َ
2 - وقال تعـــاىل: {َوَق�َشى َربَُّك اأ

تَْعبُـــُدوا اإّل اإيَّـــاهُ َوبالَْواِلَديْن اإْح�َشاًنا 

اإِّمـــا يَبْلَُغّن عنْـــَدَك الْكـــرَب اأَحُدُهَما 

ٍفّ َوَل 
ُ
اأْو كاَلُهَمـــا َفـــاَل تَُقْل لَُهَمـــا اأ

تَنَْهْرُهَمـــا َوُقـــْل لَُهَمـــا َقـــْوًل َكِرمًيا. 

ْحَمِة  َواْخِف�ْص لَُهَما َجنَاَح الُذِلّ ِمَن الَرّ

َرّبَيـــايِن  َكَمـــا  اْرَحْمُهَمـــا  َرِبّ  َوُقـــْل 

�َشِغرًيا}»الإ�شراء: 23-23«.

لقد اأمـــر اهلل تعـــاىل بعبادته وحده 

الـــرب  بعبادتـــه  الآيتـــني، وقـــرن  يف 

بالوالديـــن، وهذا يدل علـــى اأهمية 

اإكـــرام الأم والأب، ونهـــى الأولد اأن 

يقولـــوا للوالديـــن قـــول �شيًئا، حتى 

ول التاأفيف الـــذي هو اأدنى مراتب 

القول ال�شيـــئ، ول يجوز لالأولد اأن 

ينهروهما، وي�شدر منهم كالم قبيح، 

بل على الأولد اأن يخاطبوا الوالدين 

بالرفـــق واللـــني، والقـــول احل�شـــن، 

ول�شيمـــا الأم. واأكـــد العناية بها يف 

حال كربها و�شعفها، جاء رجل اإىل 

ر�شول اهلل فقال: يا ر�شول اهلل، َمن 

اأحـــُقّ النا�ص بح�شن �شحابتي؟ قال: 

»اأمـــك« قـــال: ثم َمن؟ قـــال: (اأمك) 

قـــال: ثم َمن؟ قـــال: (اأمك) قال: ثم 

َمـــن؟ قـــال: (اأبـــوك) »رواه البخاري 

وم�شلـــم«. ففـــي احلديـــث جنـــد اأن 

الر�شول اأو�شى بالأم ثالث مرات. 

ومـــن حق الأم على ولدهـــا اأن ينفق 

النفقـــة،  اإىل  احتاجـــت  اإذا  عليهـــا 

مادام قادرا م�شتطيعا.. 

تلـــك هـــي �شريعـــة الإ�شـــالم التـــي 

حفظت للمراأة حقوقها وخ�شو�شيتها 

و�شانت لها كرامتها ومكانتها ورفعت 

قدرهـــا، مبا يثبت وجودها، ويحرتم 

ذاتهـــا، ويرد لهـــا اعتبارهـــا، ويكرم 

�شاأنهـــا، ويعز راأيهـــا، ويزيل ظلمها، 

وي�شيء حياتها بطاعة ربها، وي�شعد 

قلبهـــا بذكـــر ربهـــا، ويزيـــن عمرها 

بهـــدي خالقها، ومن هنا يدرك املرء 

بـــكل يقـــني اأن الإ�شـــالم فعال وحقا 

كما قـــــــال عنــــه العزيز احلكيــــــم: 

ْمنَا بَني اآَدَم َوَحَملْنَاُهْم يف  {َولََقْد َكرَّ

يبَات  ّ َوالَْبْحِر َوَرَزْقنَاُهم ّمن الَطّ الرَْبِ

ـــْن َخلَْقنَا  لْنَاُهـــْم على َكِثري مّمَّ َوَف�شَّ

ياًل}»الإ�شـــراء: 70«. تَْف�شِ

تكـــرمي املـــراأة  لذاتهـــا، اأي كجن�ص، 

فاأتـــى الإ�شالم وكرمها اأعظم تكرمي 

فجعلها هي والرجل على حد �شواء، 

"فالن�شاء �شقائـــق الرجال" كما قال 
ر�شـــول اهلل �شلـــى اهلل عليـــه واآلـــه 

و�شلـــم، وقد قـــرر الإ�شـــالم ت�شاوي 

الذكـــر بالأنثى يف اإن�شانيتهما وكافة 

الأمور العبادية، ومل مييز بينهما يف 

�شيء اإل حال التعار�ص مع الطبيعة 

التكوينية والنف�شية والوظيفية للذكر 

اأو لالأنثى.

اْسَتْوُصوا 
َســــاِء  ِبالنِّ
خْيـــــــــًرا

• �شــورة البقــرة: 288

َوَلُهــن مْثُل 
اّلذي َعَلْيِهنَّ 

ِباْلَمْعُروِف 
َجــال  َوللرِّ

َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة
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وقد حذر القراآن من �شنيع اجلاهلية 

التـــي كانت تنتق�ص املـــراأة وتعتربها 

عـــارا تتخل�ـــص منـــه بواأدهـــا حـــال 

نثَى 
ُ
َحُدُهْم ِبالأ

َ
َر اأ الطفولة {َواإَذا بُ�ِشّ

َظـــّل َوْجُهـــُه ُم�ْشـــَوّدا َوُهـــَو َكِظيـــٌم. 

َر  يَتَـــَواَرى مَن الَْقْوِم مـــن �ُشوِء َما بُ�ِشّ

ْم يَُد�ّشُه يِف 
َ
مُيْ�ِشُكُه َعلَى ُهـــوٍن اأ

َ
بـــِه اأ

الرُتَاِب األ �َشاء َما يَْحُكُموَن}»النحل: 

.»59-58

اجلاهلـــي  الواقـــع  هـــذا  اإزاء  ويف 

الظـــامل خ�ـــص النبـــي ] البنـــات 

والأخـــوات باملزيد من و�شاته فقال: 

(مـــن يلي مـــن هـــذه البنـــات �شيئا، 

فاأح�شـــن اإليهـــن؛ ُكـــنَّ لـــه �شرتا من 

النار) »اأخرجه البخاري وم�شلم«.

وب�ّشـــر باجلنـــة مـــن اأح�شـــن رعاية 

الإنـــاث من اأخـــــــوات وبنات، فقال: 

(مـــن كان لـــه ثـــالث بنـــات اأو ثالث 

اأخوات، اأو ابنتان اأو اأختان؛ فاأح�شن 

�شحبتهـــن واتقـــى اهلل فيهـــن؛ فلـــه 

اجلنة) »اأخرجـــه الرتمذي واأبوداود 

واأحمد«.

ويرتفع اجلزاء يف حديث اآخر ليبلغ 

باملح�شـــن اإليهـــن اإىل اأعلـــى اجلنة، 

حيـــث اأنبيـــاء اهلل وال�شاحلـــون من 

عباده، يقول ]: (من عال جاريتني 

حتى تبلغا؛ جاء يوم القيامة اأنا وهو) 

و�شم اأ�شابعه. »اأخرجه م�شلم«. اأي 

اأنـــه يجاور النبي ] يف اجلنة، كما 

تتجـــاور الأ�شبعـــان يف يـــد الواحد 

فينا.

مـــن  واحلـــث  الرتغيـــب  هـــذا  كل 

الإ�شالم ليبطل �شرعة اجلاهلية يف 

انتقا�ص املوؤن�شـــات الغاليات الالتي 

ب النبـــي ] مبحبتهن فيقول:  يرِغّ

(ل تكرهوا البنات، فاإنهن املوؤن�شات 

الغاليات) »اأخرجه اأحمد«.

ويـــرباأ الإ�شـــالم من تف�شيـــل الذكر 

على الأنثى، ويعـــد باجلنة من اأكرم 

الأنثـــى واأن�شفهـــا، قـــال ر�شول اهلل 

]: (مـــن كانت لـــه اأنثى فلم يئدها 
ومل يهنهـــا ومل يوؤثـــر ولـــده عليهـــا؛ 

اأدخلـــه اهلل اجلنة) »اأخرجه اأبوداود 

واأحمد«.

واأو�شى الإ�شالم برعاية الأنثى، �شواء 

كانت ابنة اأم اأو زوجة اأم اأو حتى اأمة، 

بل واأكد على رعاية حقوقها حتى يف 

حال العبودية، ففـــي حديث الثالثة 

الذيـــن يوؤتيهـــم اهلل اأجرهـــم مرتني 

ذكـــر ]: (الرجـــل تكون لـــه الأمة، 

فيعلمهـــا فيح�شن تعليمهـــا، ويوؤدبها 

فيح�شن اأدبها، ثم يعتقها فيتزوجها، 

فلـــه اأجران) »رواه البخاري«. كرمها 

بنتـــا، واأعلى مكانتهـــا، اإذ حث على 

تربيتهـــا وتعليمهـــا، وجعـــل لرتبيـــة 

البنـــات اأجـــــرا عظيمـــا، ومن ذلك، 

قولــــه ]: (َمْن َعاَل َجاريَتنْيِ َحتَى 

نَا َوُهَو َو�َشمَّ 
َ
تَبْلَُغا َجاَء يَْوَم الِْقَياَمِة اأ

�شابَعـــُه) »رواه م�شلـــم«. وروى ابن 
َ
اأ

ماجـــه عـــن ُعقبَة بْـــَن عاِمـــٍر ر�شي 

اهلل عنـــه قـــال: �َشِمْعـــُت َر�ُشوَل اهلِل 

] يَُقوُل: (َمـــْن َكاَن لَُه ثاَلُث بَنَاٍت، 
ْطَعَمُهنَّ َو�َشَقاُهنَّ 

َ
َواأ  ، َف�َشرَبَ َعلَيِْهـــنَّ

َوَك�َشاُهـــنَّ ِمـــْن ِجَدِتِه ُكنَّ لَـــُه ِحَجاًبا 

ِمـــْن النَّـــاِر يَـــْوَم الِْقَياَمـــِة) »رواه ابن 

ماجـــه و�شححه الألباين يف �شحيح 

ابن ماجـــه«. وقوله: "من ِجَدته" اأي 

من غناه، وباجلملـــة؛ فالإ�شالم رفع 

مـــن �شاأن املـــراأة، واأعلى من مكانتها 

و�شـــوى بينهـــا وبني الرجـــل يف اأكر 

الأحكام، فهي ماأمورة مثله بالإميان 

والطاعـــة، وم�شاويـــة لـــه يف جـــزاء 

الآخـــرة، ولهـــا حق التعبـــري، تن�شح 

وتاأمـــر باملعروف وتنهـــى عن املنكر، 

وتدعـــو اإىل اهلل، ولهـــا حق التملك، 

تبيـــع وت�شـــرتي، وتـــرث، وتت�شـــدق 

وتهـــب، ول يجـــوز لأحـــد اأن ياأخـــذ 

مالها بغري ر�شاها، ولها حق احلياة 

الكرمية، ل يُعتدى عليها، ول تُظلم. 

ولهـــا حـــق التعليـــــــم، بـــل يجب اأن 

تتعلم ما حتتاجــــــه يف دينــــها. 

• �شــــورة النحل: 59-58

َر أََحُدُهْم ِباأُلنَثى َظّل  َوإَذا ُبشِّ
َوْجُهُه ُمْسَوّدا َوُهَو َكظيٌم. 

َيَتَواَرى مَن اْلَقْوِم من ُسوِء َما 
ُبشَر بِه أَُيْمِسُكُه َعَلى ُهوٍن 
أَْم َيُدّسُه ِفي الُتَراِب أال َساء 

َما َيْحُكُموَن

�أبحــــــاث
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شبكات التواصل االجتماعي الثالث
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58 مليون مستخدم

5.8 مليون مستخدم

6.5 مليون مستخدم

70 مليون عربي

يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي

نسبة مستخدمي شبكة اإلنترنت 

في الشرق األوسط
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�ملحامي منيف �لعجمي

مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف 

بالإ�شالم

طريــق �لهدى

لقـــد ي�شـــر اهلل �شبحانه وتعاىل 

لالإن�شـــان معـــامل ي�شرت�شـــد بها 

اأثنـــاء �شـــريه يف طريـــق احلياة 

الدنيا لي�شل اإىل الغاية املرجوة، 

واأوجـــب علينـــا �شلـــوك طريـــق 

الإميـــان به واتباعــــــــه، واأخـــــذ 

عليـــه العهد بذلـــك، قال تعاىل: 

َخـــَذ َربَُّك ِمْن بَِني اآَدَم ِمْن 
َ
{َواإِْذ اأ

�ْشَهَدُهْم َعلَى 
َ
يَّتَُهْم َواأ ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

لَ�ْشُت ِبَربُِّكْم َقالُوا بَلَى 
َ
نُْف�ِشِهـــْم اأ

َ
اأ

نَّا  ْن تَُقولُوا يَْوَم الِْقيَاَمِة اإِ
َ
�َشِهْدنَا اأ

ُكنَّا َعـــْن َهَذا َغاِفِلـــنَي}، وحذر 

الإن�شـــان مـــن اتبـــاع خطـــوات 

ال�شيطان في�شله ال�شبيل.

اإن الإن�شـــان خمـــري بني طريقني، 

طريق اخلري وطريـــق اآخر لل�شر، 

طريق للهـــدى وال�شعادة يف الدنيا 

والآخـــرة، وطريـــق اآخـــر لل�شقـــاء 

والآخـــرة،  الدنيـــا  يف  والعـــذاب 

ورزقنـــا بنعمـــة العقـــل والوجدان 

نفـــرق بهمـــا بـــني الطريقـــني، بل 

اإنـــه �شبحانه وتعـــاىل اأر�شدنا اإىل 

�شلوك الطريق ال�شحيح، يف قوله 

ا  َمّ ِبيَل اإِ تعـــاىل: {اإِنَّا َهَديْنَـــاهُ ال�َشّ

ـــا َكُفـــوًرا}، وتف�شـــري  �َشاِكـــًرا َواإَِمّ

الآيـــة: اأي بينا لـــه وعرفناه طريق 

الهدى وال�شـــالل، واخلري وال�شر 

ببعث الر�شل، فاآمن اأو كفر، كقوله 

تعاىل: {َوَهَديْناهُ النَّْجَديِْن}. قال 

جماهـــد: اأي بينا لـــه ال�شبيل اإىل 

ال�شقاء وال�شعادة.

هنا ياأتي دور الدعاة يف الدعوة 

اإىل اهلل -عـــز وجـــل- فهم ورثة 

الأنبيـــاء؛ يدعون اإليـــه، ويدلون 

عليه، ويقـــع عليهم عبء اإخراج 

النا�ص من ال�شالل اإىل الهداية، 

ومن الظلمـــات اإىل النور، وهذه 

الدعـــوة لي�شـــت بالأمـــر الهني، 

فالداعيـــة تواجههـــه �شعوبـــات 

جمـــة، فالنف�ـــص الب�شريـــة متيل 

اإىل النطـــالق واحلريـــة، وعدم 

التقيد، واملخالفة واتباع الهوى، 

ولذلـــك قـــال عـــز وجـــل: {اإنَّا 

�َشنُلِْقـــي َعلَيْـــَك َقـــْوًل ثَِقيـــاًل}، 

فو�شف الطاعات بالقول الثقيل 

بالرغـــم من ي�شرهـــا و�شهولتها، 

وذلك ملخالفتها للهوى والنف�ص.

فينبغـــي علـــى الداعيـــة اإدراك 

مـــدى �شعوبة املهمـــة التي يقوم 

بها واأهميتهـــا بالن�شبة للمدعو، 

فاملدعـــو خمـــري بـــني طريقني، 

ومهمتنـــا هـــي م�شاعدتـــه على 

�شلـــوك طريـــق توحيـــد اهلل عز 

وجـــل املوجـــب لدخـــول جنتـــه، 

ال�شـــرك  طريـــق  عـــن  والبعـــد 

وال�شالل املوجب لعقابه..

اأتـــى النبيَّ ] رجـــٌل، فقال: يا 

ر�شول اهلل، ما املوجبتان؟، فقال: 

“من مـــات ل ي�شرك باهلل �شيئا 
دخـــل اجلنة، ومن مـــات ي�شرك 

باهلل �شيئا دخل النار”.

ولذلك وجـــب علينا بذل اجلهد 

مل�شاعدة الآخرين وهدايتهم اإىل 

الإ�شـــالم، دون انتظـــار للنتائج، 

فالنتائـــج بيـــد اهلل عـــز وجـــل، 

اأمـــا البـــالغ وتو�شيـــل الر�شالة 

لالآخريـــن، واإر�شادهم وتعريفهم 

بالإ�شالم فهو عمل اأ�شا�شي لأي 

م�شلم ين�شب نف�شه داعية.

وجلنة التعريف بالإ�شالم اأطلقت 

حملـــة دعويـــة هـــذا العـــام حتت 

عنواٍن ممتاٍز، وهو “خلك فعال.. 

بطيـــب الأفعـــال” حتـــث فيـــه كل 

م�شلم على القيام بواجبه يف دعوة 

غري امل�شلمني اإىل الإ�شالم، واإنقاذ 

هوؤلء النا�ـــص من ظلمات ال�شرك 

والعبوديـــة لغري اهلل عز وجل اإىل 

عبوديـــة اهلل الواحد الأحد الفرد 

ال�شمـــد، اإىل �شلوك طريق اجلنة 

والبعد عن طريق النار..

عن اأن�ـــص بن مالك قـــال :  بينما 

اأنـــا اأ�شـــري مـــع ر�شـــول اهلل ] 

اإذ هبطـــت به راحلتـــه من ثنية، 

ور�شـــول اهلل ] ي�شـــري وحده، 

فلمـــا اأ�شهلْت به الطريق �شحك 

وكـــرب، فكربنا لتكبـــريه، ثم �شار 

رتـــوة  ) اأي :  خطـــوة (  ثـــم �شحك 

وكرب، فكربنا لتكبريه، ثم اأدركناه 

فقال القوم :  يا ر�شول اهلل، كربنا 

لتكبريك، ول ندري مم �شحكت !  

فقـــال :   » قـــاد الناقـــة يل جربيل 

عليـــه ال�شـــالم، فلمـــا اأ�شهلـــُت 

التفـــَت اإيل فقـــال :  اأب�شر وب�شر 

اأمتك اأنه من قال :  ل اإله اإل اهلل 

وحـــده ل �شريك له دخل اجلنة، 

ف�شحكت وكـــربت ربي، ثم �شار 

رتوة ثـــم التفت اإيل فقال :  اأب�شر 

وب�شـــر اأمتك اأنه مـــن قال ل اإله 

اإل اهلل وحـــده ل �شريك له دخل 

اجلنة وقد حرم اهلل عليه النار، 

ف�شحكت وكـــربت ربي ففرحت 

بذلك لأمتي «  . 

لقد فـــرح الر�شـــول ] بب�شارة 

جربيـــل عليـــه ال�شـــالم باجلنة 

ملـــن ي�شلـــم وي�شهـــد ال�شهادتني، 

وهنـــا ياأتـــي دورنـــا يف اإدخـــال 

الفـــرح وال�شرور على قلوب غري 

امل�شلمـــني بتعريفهـــم بالإ�شـــالم 

ودخولهـــم يف رحمتـــه، وحتقيق 

موجبة دخولهم للجنة. 

»الموجبتان«

تحقيق شهــادة 
»ال إلــه إال اهلل« تحتاج 
إلى بــذل الجهد من 
لمســاعدة  الدعــــاة 

اآلخريـــن لنيلها
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�مل�صلمون يف �لغرب

المسلمون في أوروبا.. 
جيل يحب محمًدا ]

د. عــالء حممــد �صعيـــد

رئي�ص الحتاد الإ�شالمي لالأئمة واملر�شدين باإ�شبانيا

لقـــد بعـــث اهلل تعـــاىل حممـــدا ] باخلري 

والهدى ودين احلق والرحمة للنا�ص اأجمعني، 

ْر�َشلْنَـــاَك اإَِلّ َرْحَمًة 
َ
قال اهلل تعـــاىل: {َوَما اأ

ِللَْعامَلِنَي} »الأنبياء : 107«

وعـــن اأبي هريرة قـــال: قال ر�شول اهلل ]: 

"ياأيها النا�ص اإمنا اأنا رحمة مهداة" )احلاكم 
يف م�شتدركـــه ج 1/ �ـــص 91 حديـــث رقـــم: 

)100

وقـــد بلـــغ النبي ] ر�شالة ربـــه، ون�شر دين 

احلـــق، ودعـــا النا�ـــص اإىل الهـــدى واخلري، 

واأر�شدهـــم اإىل ما فيـــه �شالحهم يف دينهم 

ودنياهم.

ْر�َشلْنَاَك 
َ
يَها النِبي اإِّنا اأ

َ
قال اهلل تعـــاىل: {ياَاأ

ـــًرا َونَِذيـــًرا. َوَداِعًيا اإِىَل اهلل  �َشاِهـــًدا َوُمَب�ِشّ

ِباإِْذِنِه َو�ِشَراًجا ُمِنرًيا}.

واأجهد النبي ] نف�شه يف دعوة النا�ص اإىل اهلل 

تعـــاىل، وق�شى حياته يف اإر�شـــاد العباد اإىل ما 

فيه �شعادتهم يف الدنيا، وجناتهم يف الآخرة.

وجعل اهلل تعاىل حمبة النبي حممدا ] يف 

قلوب اأتباعه حمبة ل تدانيها حمبة ملخلوق اآخر 

منذ خلق اهلل الأر�ص اإىل قيام ال�شاعة.

ظهـــرت هذه املحبة جليـــة وا�شحة يف حياة 

ر�شول اهلل ]، من حمبة اأ�شحابه -ر�شوان 

اهلل تعاىل عليهم-له ].

مبـــا يعجز البيان عـــن ت�شويره والل�شان عن 

ذكره وو�شفه وتعبريه.

فقـــد راأينـــا مـــن �شحابة ر�شـــول اهلل حمبة 

لر�شول اهلل ]..

حمبة فوق الو�شف والت�شور.

حمبة فاقت حمبة النف�ص التي بذلوها فداء 

لر�شول اهلل ].

حمبـــة فاقت حمبة الولـــد والوالد والزوجة 

والأهل واملال، ومتع الدنيا كلها.

فقد كان �شعارهم ر�شوان اهلل تعاىل عليهم: 

فداك نف�شي واأبي واأمي يا ر�شول اهلل.

ومل يكـــن ذلك جمـــرد �شعار نظـــري، واإمنا 

ثبت بالتجربـــة يف مواطن كثرية من مواقف 

ال�شحابة حول ر�شول اهلل ].

وتوارثـــت اأجيـــال هـــذه الأمة حمبـــة النبي 

حممد ].

وكيف ل؟!

وهو النبي الذي جاءنا من عند اهلل بدين احلق 

فاأخرجنــــا اهلل به من الكفــــر اإىل الإ�شالم، ومن 

ال�شرك اإىل التوحيد، ومن ال�شاللة اإىل الهدى، 

ومن الظلمات اإىل النور.

وهــــو املعلم الــــذي اأخرجنا اهلل بــــه من ظلمات 

اجلهل واخلرافة اإىل نور العلم واليقني واحلق.

وهـــو القدوة الذي يقتـــدى به، والأ�شوة التي 

يتاأ�شـــى بها مـــن اأراد اأن ير�شـــي اهلل تعاىل 

وينال ال�شعادة يف الدنيا والآخرة.

وهـــو القائـــد الذي جعـــل اهلل به لأمـــة العرب 

ولأمة الإ�شالم ذكرا بني الأمم، وبر�شالته منهجا 

م�شتقيما وحياة كرمية و�شعادة يف الدارين.

فـــال عجـــب اإذن اأن تكـــون حمبتـــه اأكر من 
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حمبة النف�ص والنفي�ص، واأن تبقى حمبته يف 

الأمة دينا وعقيدة واتباعا، تتعلمها وتتوارثها 

الأجيال جيال بعد جيل.

�مل�صلمــــون يف �أوروبا وحمبة �لنبي ]

وامل�شلمــــون يف اأوروبــــا ل يقل حبهم لر�شول اهلل 

] عن امل�شلمني يف م�شارق الأر�ص ومغاربها.
وهـــذا ما ينزعج منـــه احلاقدون على الإ�شالم 

اخلائفون من انت�شاره، املرجتفون من تاأثريه.

فيعمـــدون اإىل ا�شتفـــزاز امل�شلمـــني بالإ�شاءة اإىل 

النبـــي ]، وهـــي الإ�شاءة التـــي ل تقلل اأبدا من 

�شـــاأن املحبة يف قلوب املوؤمنني، بل جتعلها بف�شل 

اهلل تعاىل تزيد وتقوى وت�شتد.

ومن احلال الذي نراه من امل�شلمني يف اأوروبا، 

ومن ا�شتفزاز الأعداء لهم مبا يفعلونه جتاه 

النبي ]، ومن جهـــل العامة يف املجتمعات 

الغربيـــة بحياة النبي حممـــد ]، ور�شالته، 

و�شريته، واأخالقه، وقيمه، و�شمائله..

نقـــول بـــاأن هنـــاك واجبات علـــى من يحب 

ر�شول اهلل ]..

واجبـــات الوقـــت واحلال والزمـــان واملكان، 

للتعبـــري عـــن حمبة ر�شـــول اهلل ]، ب�شكل 

عملي.

ـــــــا: ـــــــة للم�صـــــــلمني يف �أوروبــ ـــــــات عمليــــ و�جبــــ

�أوًل: و�جبنا جتـــــــــاه �لنبـــــي ]:

1 - الإميـــان ال�شـــادق: قـــــال اللــه تعالـــى: 

لَيْكْم  {ُقـــْل يَااأيَُّهـــا النَّا�ـــُص اإيّن َر�ُشـــوُل اهلل اإِ

َجميًعـــا الذي لَُه ُملُْك ال�ّشَمـــَوات َوالأْر�ِص َل 

اإِلََه اإَِل ُهَو يُْحيي َومُييُت َفاآمنُوا باهلل َوَر�ُشوله 

الّنبّي الأّمّي اّلِذي يُوؤِْمُن ِباهلِل َوَكِلَماِتِه َواتَِّبُعوهُ 

لََعلُكْم تَْهتَُدوَن} »الأعراف:158«.

2 - التبـــاع احلقيقي للنبـــي ]، قال اهلل 

ــوَن اهلل َفاّتِبُعويِن  تعـــاىل: {ُقْل اإْن ُكنتُْم حُتبُـّ

يُْحِببُْكُم اهللُ َويَْغِفـــْر لَُكْم ُذنوبَكْم واهللُ َغُفوٌر 

َرِحيٌم} »اآل عمران: 31«.

3 - القتـــداء به ]، قال اهلل تعاىل: {لََقْد 

�ْشَوةٌ َح�َشنٌَة مِلَْن َكاَن 
ُ
َكاَن لَُكـــْم يف َر�ُشوِل اهلِلِِ اأ

 َكِثرًيا} 
َ َّ
يَْرُجـــو اهلل َوالَْيْوَم اْلآِخَر َوَذَكـــَر اهلل

»الأحزاب: 21«

محمد ] جعل 
ألمة العرب 

واإلسالم ذكًرا بين 
األمم  

ْوىَل 
َ
4 - املحبة له ]، قال تعاىل: {النِبيُّ اأ

نُْف�ِشِهْم}، وكمـــا قال ر�شول 
َ
باملُوؤْمنـــنَي ِمـــْن اأ

اهلل ]: (والذي نف�شي بيده ل يوؤمن اأحدكم 

حتـــى اأكون اأحب اإليه من نف�شه وماله وولده 

والنا�ص اأجمعني). »�شحيح البخاري«

يَُّها 
َ
5 - توقـــريه ]، قـــال اهلل تعـــاىل: {يااأ

َفـــْوَق  �ْشَواتَُكـــْم 
َ
اأ اآَمنُـــوا َل تَْرَفُعـــوا  الَّذيـــَن 

َهُروا لَـــُه بالَْقول َكَجْهر  �َشـــْوت النَّبـــّي وَل جَتْ

َبـــَط اأْعَمالُكْم َواأنْتُْم َل  ْن حَتْ
َ
بَْع�شُكْم لَبْع�ص اأ

تَ�ْشُعُروَن} »احلجرات : 2«.

6 - ن�شرتـــه ]، قال اهلل تعـــاىل: {اّلِذيَن 

ي الِذي يَجُدونَُه  �ُشوَل النَِّبـــيَّ الأِمّ يَتبُعوَن الرَّ

يِل يَاأُمُرُهْم  َمْكتُوًبـــا ِعنَْدُهْم يِف التْوَراِة َواْلإجْنِ

ِبامْلْعـــُروف َويَنَْهاُهـــْم َعـــِن امْلُنْكـــِر َويُحل لَُهُم 

الّطِيَّباِت َويُحّرُم َعلَيْهُم اخَلبَاِئَث َويَ�َشُع َعنُْهْم 

اإِ�ْشَرُهْم َوالأْغاَلَل الِتي َكانَْت َعلَيْهْم َفاّلذيَن 

اآَمنُوا به َوَعّزُروهُ َونَ�َشُروهُ َواّتَبُعوا الّنوَر اّلِذي 

نِْزَل َمعُه اأولَِئَك ُهُم املُْفلُحوَن}.
ُ
اأ

7 ـ الأدب مـــع ر�شـــول اهلل ]، قـــال اهلل 

علـــوا ُدَعـــاَء الر�ُشـــول بَيْنَُكْم  تعـــاىل: {َل جَتْ

َكُدَعـــاِء بَْع�شُكـــْم بْع�ًشا َقْد يَْعلَـــُم اهلل اّلذيَن 

يَت�َشللُوَن منُْكْم لَواًذا َفلَْيْحَذِر الَِّذيَن يَُخالُفوَن 

يَبُهْم َعَذاٌب  ْو يُ�شِ
َ
يَبُهْم ِفتْنٌَة اأ ْن تُ�شِ

َ
َعْن اأْمرِه اأ

ِليــــٌم} »النور:63«.
َ
اأ

ثانًيا: و�جبنــــا جتـــــــاه �أنف�صنــــا

1 - معرفـــة ديـــن اهلل والعمل به فامل�شلمون 

عمومـــا ماأمـــورون مبعرفة ديـــن اهلل تعاىل 

والعلـــم به، ثم العمل مبا علموه من دين اهلل 

تعاىل والدعوة اإليه، فهي ر�شالة حممد ] 

التي بعث بها من عند اهلل تعاىل، {ُقْل َهذه 

ْدُعو اإىل اهلل َعلَـــى بَ�شرية اأنَا َوَمِن 
َ
�َشبيِلـــي اأ

نَا ِمَن املُ�ْشِرِكنَي} 
َ
اتَبعِني َو�ُشبَْحاَن اهلل َوَما اأ

»يو�شف : 108«.
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اإمنـــا هي اأ�شبه باخلرافات التي امتالأت بها 

كتبهم، واملعلوماُت التي تناقلوها يف الع�شور 

الو�شطـــى عـــن ر�شـــول اهلل ] ل �شند لهم 

فيهـــا اإل الأوهـــام، ول دليـــل اإل اخلرافات، 

ثم تطور الأمر بعد ذلك اإىل تلفيق الأكاذيب 

والأ�شاليل والفرتاءات. واإثارة ال�شبه ل�شد 

النا�ـــص عن دين اهلل تعاىل. وامل�شلمون اليوم 

يف الغرب ماليني من اأتباع حممد ] فيجب 

اأن يتحمـــل كل م�شلـــم امل�شوؤولية يف ت�شحيح 

هذه النظرة اخلاطئة عن حياة النبي ].

3 -  اإقامـــة املنا�شط والأعمال التي نعرفهم 

فيها بالنبي ].

فـــدور املوؤ�ش�شات الإ�شالميـــة يف اأوروبا دور 

عظيـــم يف تعريـــف النا�ص بديـــن اهلل احلق، 

وتعريفهـــم بر�شـــول اهلل ] .وا�شتخدام كل 

الو�شائل امل�شروعة املتاحة يف �شبيل الو�شول 

اإىل ذلك. وما اأكر تلك الو�شائل التي ميكن 

اأن ت�شل اإىل قلوب النا�ص وعقولهم.

4 - الت�شدي لكل حمـــاولت الإ�شاءة للنبي 

] بحكمة ور�شد، حتى ل ي�شل من يكيدون 
ويدبـــرون للم�شلمـــني يف بـــالد الغـــرب اإىل 

مرادهـــم الـــذي فعلوا مـــن اأجله مـــا فعلوا، 

وهو اأن ي�شطدم امل�شلمون باملجتمعات التي 

يعي�شون فيها ويف�شدوا العالقة بينهم.

فالعاقل احلكيم يتعامل مع كل حدث بقدره، 

ويعرف كيف ي�شتفيد من املحن ليحولها اإىل 

منـــــــح.

و�إذ� �أر�د �هلل ن�صــــر ف�صيلة

طويــــت �أتاح لها ل�صان ح�صــود   

وكم دبر من دبر وكاد من كاد فرد اهلل كيده 

يف نحره، فمقام ر�شول اهلل ومنزلته حمفوظة 

بحفظ اهلل تعاىل، ل تدانيها منزلة اأحد من 

اخللق، وقد قال اهلل تعاىل: عن ر�شوله ] 

{َوَرَفْعنَا لََك ِذْكَرَك} »ال�شرح:4«. 

2 -  معرفة �شرية النبي ]، وهذه من اأوىل 

الواجبات لـــكل م�شلم عموما وللم�شلمني يف 

بالد الغرب يف وقتنا احلا�شر.

اإذ كيـــف يتبـــع الإن�شـــان ر�شـــول اهلل تعاىل 

ويحبه وين�شره وهو ل يعرف �شريته.

متثـــل اأخـــالق النبي ]، فاملثـــل الأعلى يف 

اخللق الكرمي واخل�شـــال احلميدة للب�شرية 

باأ�شرهـــا اإمنـــا هـــو ر�شـــول اهلل ]، الذي 

نََّك  و�شفه ربه �شبحانه وتعاىل فقال له: {َواإِ

لََعلَى ُخلٍُق َعِظيٍم} »القلم: 4«.

3 - التم�شك ب�شنة النبي ].

ففـــي هديـــه ] و�شنتـــه اخلـــري كل اخلري 

للم�شلم يف هذه احلياة، وطاملا مت�شك امل�شلم 

بكتـــاب اهلل وب�شنة النبي الكـــرمي ]، فاإنه 

�شيكـــون بف�شل اهلل من اأهل الفالح والنجاة 

والنجاح، قال اهلل تعاىل: {َوَما اآتَاُكُم الر�ُشوُل 

َفُخُذوهُ َوَما نََهاُكْم َعنُْه َفانْتَُهوا َواتَُّقوا اهلل اإِّن 

اهلل �َشِديُد الِْعَقاِب} »احل�شر:7«.

4 -  غر�ـــص حمبتـــه ] يف نفو�ـــص وقلوب 

الأجيال النا�شئـــة. فعن �شيدنا �شعد بن اأبي 

وقا�ص ر�شي اهلل عنه، قال: كنا نعلم اأبناءنا 

مغـــازي ر�شـــول اهلل ] كمـــا نعلمهم ال�شور 

مـــن القراآن، فـــاإذا اأردت اأن تن�شـــئ اأولدك 

علـــى حب ر�شول اهلل عليه ال�شالة وال�شالم 

فينبغـــي اأن تب�شرهـــم بكمالتـــه، باأخالقه، 

برحمتـــه، بعلمه.. هذا هـــو العمل الإيجابي 

لتن�شئـــة اأولدك على حـــب ر�شول اهلل عليه 

ال�شالة وال�شالم.

ثالًثا: و�جبنا جتاه �ملجتمع �لذي نعي�س فيه

1 - اإظهـــار حبنـــا للنبـــي ]، فلي�ـــص مـــن 

العجيـــب اأن يظهر امل�شلـــم حبه لر�شول اهلل 

] الذي هدى اهلل تعاىل به اخللق اإىل دين 
اهلل احلق.

وفيـــه من ف�شائل الأخـــالق وكرمي ال�شفات 

مـــا �شهد به املن�شفون من غري امل�شلمني، بل 

ينبغـــي اأن نعلـــم اجلميـــع اأن حمبتنا لر�شول 

اهلل ] حمبـــة ل تدانيها حمبة ملخلوق اآخر 

عند اأحد من النا�ص.

2 - ت�شحيـــح النظـــرة ال�شلبية عن الإ�شالم 

وعن النبي ].

فكثري من املعلومات املتداولة عند الغربيني 

التمسك بسنة النبي ] 
هو السبيل لتنشئة جيل 
جديد يحب الرسول ]

تصحيح النظرة 
السلبية عن اإلسالم 

وعن النبي ] 
مسؤولية كل مسلم

�مل�صلمون يف �لغرب
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�لروهينجا.. �صعب م�صلم

اأ�شبح مئات من امل�شلمني يف ميامنار بال ماأوى، بعد اأن اأحرق 

البوذيـــون بيوتهم وحمالتهـــم التجارية يف منطقـــة �شاغاينغ. 

ويقـــول م�شوؤولون حمليـــون اإن اأكر مـــن 300 �شخ�ص جلاأوا 

حاليـــا اإىل مدر�شة بعد اإحراق الع�شابـــات الغوغائية البوذية 

منازلهم الأ�شبوع املا�شي. 

حيـــث اجتاح حوايل 1000 م�شاغب معادي للم�شلمني القرى 

يف منطقـــة كانبالو Kanbalu التـــي تقع �شمال غرب البالد 

و�شـــط منطقـــة �شاغاينع وقـــد اأ�شرمت الع�شابـــات النار يف 

اأمالك امل�شلمني وهاجمت �شيارات الإنقاذ. 

اأفـــاد م�شدر م�شوؤول لوكالة اأنباء اأراكان ANA اأن رئي�شة الوزراء 

البنغالدي�شـــي ال�شيخـــة ح�شينـــة واجـــد �شتقـــوم بجولـــة تفقدية 

ملخيمات الالجئني الروهنجيا مبنطقة كوك�شابازار على ال�شريط 

احلـــدودي البنغالدي�شي املقابل مليامنار، واأ�شارت امل�شادر اإىل اأن 

�شتـــة ع�شر �شفريا اأوروبيا واآ�شيويـــا �شريافقون ال�شيخة ح�شينة، 

بينهـــم ال�شفري امليامنـــاري لـــدى بنغالدي�ص، وتاأتي هـــذه الزيارة 

بعـــد رغبـــة عدد من الـــدول الأوروبية يف معرفـــة واقع الالجئني 

الروهنجيـــني الذين يقبعون على احلدود منـــذ ع�شرات ال�شنني، 

فيمـــا اأ�شارت تقارير اإعالميـــة دولية اإىل اأن الالجئني الروهنجيا 

يعي�شـــون اأو�شاعا اإن�شانيـــة �شعبة، ول تتوفر لهم مقومات احلياة 

الكرمية يف ظل امتناع ال�شلطات امليامنارية اإعادتهم بذريعة اأنهم 

بنغاليون دخالء.

ويف �شيـــاق مت�شـــل وافقـــت احلكومـــة البنغالدي�شيـــة علـــى منح 

ت�شريـــح ر�شمي لل�شيخ اأحمد بغـــدادي ع�شو جمل�ص اإدارة املركز 

الروهنجـــي العاملي والنا�شط يف جمال الإغاثـــة العاملية ملمار�شة 

اأن�شطـــة الإغاثة ب�شفة دائمة، وتاأتي هـــذه املوافقة الر�شمية بعد 

�شل�شلة من امل�شايقات واجهها العاملون يف اإغاثة الالجئني .

اجلديـــر بالذكـــر اأن اأكر من 300 األف لجـــئ روهنجي ي�شكنون 

هـــذه املخيمات،  ويحتاجون اإىل التفاتة دولية عاجلة حلل اأزمتهم 

والتخفيف من معاناتهم. 

رئيسة الوزراء البنغالديشي تزور مخيمات الالجئين

مئات من المسلمين الروهينجا 
أصبحــوا بال مــأوى بعــد اندالع 
أعمال عنف جديدة في ميانمار

يواجه امل�شلمون الروهينجا الفارون من ال�شطهاد والقتل الطائفي 

يف ميامنار ظروًفا قا�شية يف تايالند التي فروا اإليها.

وقـــد دفعت تلك الظروف القا�شيـــة 37 لجئا روهنجيا للفرار 

مـــن مركز احتجـــاز يف منطقة موانغ (تايالنـــد) واألقي القب�ص 

علـــى ثالثـــة منهم فيما ل يـــزال 34 منهم هاربـــني من دون اأن 

تعرف ال�شلطات التايلندية مكان وجودهم.

وي�شم مركز العتقال يف برا�شواب خريي خان 119 روهينجيا 

موزعـــني علـــى عمارتـــني �شكنيتني كانـــوا قد نقلـــوا اإليهما من 

فاجننجا يف يناير.   

الروهينجا الفارون من جحيم 
ظروفــا  يواجهــون  ميانمــار 

قاسية في تايالند



عك�شت �شورة طفل من ميامنار حجم املاأ�شاة التي يواجهها امل�شلمون يف هذا البلد، 

بعـــد اأن جتددت اأعمال العنف التي يقودها البوذيون �شد اأقلية الروهنجيا امل�شلمة 

ع�شية اأم�ص واإحراقهم ملنازلهم وممتلكاتهم.

وتنقل ال�شورة تعابري احلزن والفقد التي تك�شو وجه الطفل وهو بني حطام منزله 

بعد اأن اأحرقه البوذيون وفقد والديه وكل متعلقات حياته.

يذكـــر اأن مئـــات الأ�شخا�ـــص ت�شردوا اأم�ـــص يف ميامنار، بعدما اأقـــدم نحو األف من 

مثـــريي ال�شغب املعادين للم�شلمني على حرق منازلهـــم، فيما ي�شكل اأحدث ف�شول 

اأعمـــال العنـــف الطائفية يف هذا البلد الواقع يف جنـــوب �شرق اآ�شيا، والذي تقطنه 

اأكرية بوذيــــة. 

ميانمار: محكمة تحكم بالسجن لمدد 
متفاوتة على 76 مسلما روهنجيا

اأ�شـــدرت حمكمـــة يف ولية "اأراكان" الواقعة غرب "ميامنـــار" اأحكاًما بال�شجن على 76 

�شخ�ًشـــا من  م�شلمـــي الروهنجيا ملدد طويلـــة؛ وذلك لدورهم املزعـــوم يف اأعمال العنف 

الطائفـــي يف بلـــدة "منغدو" يف يونيو من العام املا�شـــي، كما مت احلكم على 7 منهم على 

الأقل بال�شجن مدى احلياة.  

طفل في مواجهــة حرق البوذييــن لمنازل 
المسلمين في ميانمار

السلطة البورميــة 
تخطـط الختطـاف 

المثقفيـن والعلمـاء 
والفتيان المسلمين 

مجـددا في أراكـان

قامت جمموعـــة من القـــوات الع�شكرية 

واملخابـــرات  واجلـــوازات  وال�شرطـــة 

باإجـــراءات تفتي�شية يف اأحيـــاء امل�شلمني 

يف مدينة منغدو و�شواحيها بتهمة تنظيم 

حـــركات جهاديـــة  لهـــا عالقـــة بتنظيـــم 

الداخليـــة،  الأخبـــار  ون�شـــر  القاعـــدة، 

للعالـــــــم،  وبثهـــا  العنـــف  وحـــــــوادث 

وامل�شاركـــة يف اأعمـــال ال�شغـــب يف �شهر 

مايو 2012 م .

وكان العنـــف قد  اأ�شفـــر عن 240 قتيال 

وفق بيـــان التلفزيـــون احلكومـــي، واأكر 

مـــن 20،000 قتيـــال وغريقـــا  و5،000 

اأ�شـــري يف خمتلف ال�شجـــون يف اأراكان ، 

و260،000 نـــازح وم�شـــرد علـــى الأقـــل 

ح�شب اآراء ال�شكان املحليني. 

تنظـــم ال�شلطات يف بلـــدة منغدو حمالت لإر�شال الروهنغيـــا املحليني اإىل ماليزيا، 

بوا�شطـــة القوارب، وي�شارك يف هذه العملية اأفراد مـــن ال�شرطة والأمن الع�شكري 

وع�شو من مكافحة تهريب الب�شر وامل�شوؤول الإداري للبلدة. 

تنظم السلطات في منغدو حمالت إلرسال 
الروهنغيا إلى ماليزيا بواسطة الزوارق
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يفـــر الآلف مـــن الروهنجيا يف 

كل عـــام من بورما ب�شبب اأعمال 

العنـــف وممار�شـــات احلكومـــة 

التع�شفية معهم،  حيث ل يجدون 

�شوى  قـــوارب متهالكة يلتم�شون 

اللجوء عربهـــا اإىل بنجالدي�ص، 

واإندوني�شيا، وتايالند، وماليزيا، 

علـــى  للح�شـــول   واأ�شرتاليـــا 

احلرية والوظائف  و�شبل العي�ص 

الكرمي. 

الالجئـــني  عـــدد   ازداد  وقـــد 

الروهنجيـــني يف العـــام املا�شي 

ب�شبـــب ال�شطرابـــات واأعمـــال 

العنـــف التـــي اندلعـــت  يف ولية 

اأراكان الواقعة  غرب ميامنار، يف 

يونيو حزيران 2012، مما ينذر 

بخطـــر و�شيـــك وعـــبء متزايد 

 على الدول التي التجاأوا اإليها. 

وت�شـــري بع�ص التقديـــرات غري 

الالجئـــني  عـــدد  اأن  الر�شميـــة 

الروهنجيـــني بلغـــوا اأكـــر مـــن 

روهنجـــي،  يعي�شـــون  مليـــوين 

خـــارج الوطن يف  ظروف وبيئات 

خمتلفـــة، حيث يعي�ـــص اأكرهم 

يف ظـــروف �شعبـــة، مـــع وجود 

معاناة  يف احل�شول على الطعام 

والدواء واملاء  وامل�شكن والعمل. 

احلكومـــات  معظـــم  تهتـــم  ومل 

واملنظمـــات الدوليـــة بالالجئني 

الروهنجيني حـــق العناية، حيث 

اعتـــربت اأقـــل من  ن�شـــف هذا 

العـــدد كالجئني،  بينمـــا اأهملت 

البقيـــة، كمـــا هـــو احلا�شـــل يف 

فهـــم  وبالتـــايل  بنجالدي�ـــص، 

حمرومون من  الرعاية ال�شحية 

التعليمية، واحل�شول  والربنامج 

على  الوظائف والعمل. 

كمـــا عاملـــت بع�ـــص احلكومات 

الالجئـــني الروهنجيـــني كاأنهـــم 

العقـــاب،  ي�شتحقـــون  مذنبـــون 

ب�شبب دخولهم البالد  بطرق غري 

نظاميـــة، فاأودعتهم  يف ال�شجون 

واملعتقـــالت، وبنـــت لهم م�شاكن 

ت�شبـــه حظائر احليوانـــات، كما 

هو  احلا�شل يف تايلند. 

ولعل الأوفر حظا من هوؤلء هم 

الذين التجـــاأوا اإىل بع�ص الدول 

التـــي وقعـــت معاهـــدة جنيـــف 

املربمـــة عـــام   1951م، كالـــدول 

الأوروبيـــة  واأ�شرتاليـــا واأمريكا، 

فا�شتقبلتهـــم برتحـــاب، ووفرت 

وامل�شروفـــات،  امل�شكـــن  لهـــم 

 وهيـــاأت لهم ظـــروف العمل، مع 

الهتمـــام بتعليم اأفـــراد  اأ�شرهم 

ورعايتهم �شحيا واجتماعيا. 

ومـــن املحـــزن اأن معظـــم الدول 

العربيـــة والإ�شالميـــة مل توقـــع 

على معاهـــدة جنيف، مما يعني 

اأنهـــا غري ملزمـــة  قانونا بتوفري 

اأي رعاية  للالجئني الروهنجيني، 

ولكن الأمر الـــذي ينبغي اإدراكه 

من اجلميع اأن اجلانب  الأخالقي 

ميثـــل نقطـــة جوهريـــة يف هذا 

ال�شـــاأن، فهـــي واإن  مل توقع على 

املعاهدة؛ فاإنهـــا ملزمة اأخالقيا 

ودينيا  برعاية الالجئني وتقدمي 

العـــون واملعونـــة لهـــم، والأخـــذ 

باأيديهـــم حتـــى ينالـــوا حقوقهم 

 يف وطنهـــم امل�شلوب كاملة وغري 

 منقو�شة. 

اإن مـــن املوؤ�شـــف حقـــا اأن تلتزم 

دول الغرب بحقوق الب�شر الذين 

يتعر�شـــون حلروب وكوارث، ول 

جند هذا  اللتزام من دول توؤمن 

الإ�شالميـــة كمنهـــج   بال�شريعـــة 

ال�شـــارع  اأمـــر  وقـــد  ود�شتـــور، 

احلكيم مبد يد العون وامل�شاعدة 

 ملثل هـــوؤلء، واإعانتهم والوقوف 

معهـــم  وت�شهيـــل �شبـــل العي�ـــص 

الكـــرمي لهـــم، والدفـــاع عنهـــم 

وم�شاعدتهم كي  ي�شتطيعوا دفع 

الظلم عنهم وا�شتعادة حقوقهم، 

فهل اأ�شبحت بالد الغرب  توؤمن 

وتعمـــل بروح الإ�شـــالم اأكر من 

 امل�شلمـــني؟! وهـــل اأ�شبحت تلك 

الـــدول تطبـــق الإ�شـــالم عملياً 

اأكـــر من امل�شلمـــني؟! ملاذا يجد 

 الالجئ  الروهنجي امل�شلم العنت 

وامل�شقـــة يف البحـــث عـــن لقمة 

العي�ـــص و�شبل العي�ـــص الكرمي؟! 

ملاذا نعتربهم عالة  علينا يف حني 

 يعتربهم الغرب اأنا�شا نافعني يف 

املجتمع؟!  

ملـــاذا ل تقتـــدي الـــدول كافـــة 

باملواقف الداعمة لبع�ص الدول، 

كاململكة العربية ال�شعودية التي 

تدعم ق�شية هوؤلء الالجئني يف 

كل املحافل؟.

اأ�شئلة باتت توؤرق كل م�شلم غيور 

على دينه واأمته.  

عطا �هلل نــــور �لأر�كانـــــي

رئي�ص وكالــة اأنبــــــاء الروهنجيــا

مشكلــة 
الالجئيـن 
الروهنجيين..
حلول وأعباء

قضية الالجئين 
تحتاج إلى دعم 
المسلمين في كل 
المحافل الدولية

�لروهينجا.. �صعب م�صلم



جــــودة �لفار�س

مدير امل�شاريع يف جلنة التعريف بالإ�شالم

ن�صائم �خلري

والداعيــة..  التاجــر 
مقابـلة ليست 
في الحسبـــان

�شاأ�شرد هذه الق�شة لأنها تخدم 

العاملـــني يف قطـــاع التربعـــات 

واملـــوارد املالية، وتبـــني لهم فن 

التعامل مع اجلمهور، خ�شو�شا 

بع�ص كبار التجار وال�شخ�شيات 

املهمـــة ذات النف�شيات والنظرة 

الطبقية للنا�ص.

هـــذه الق�شة �شمعتها من ال�شيخ 

اهلل  العريفـــي حفظـــه  حممـــد 

حيث يقول:

“يف اإحـــدى املناطـــق كان هناك 
بوا�شطـــة  بنـــاوؤه  يتـــم  م�شجـــد 

تربعات املح�شنني من اأهل هذه 

املنطقـــة، وواجهتهـــم م�شكلة يف 

نق�ص نفقات البنـــاء، واأ�شبحوا 

بحاجة للتربعـــات، وكان هناك 

تاجـــر ي�شكـــن بقـــرب امل�شجـــد 

املزمـــع بناوؤه! فقـــال لهم ال�شيخ 

امل�شـــرف على امل�شجد: �شاأذهب 

التـــربع  منـــه  واأطلـــب  للتاجـــر 

لإمتام بناء امل�شجد اأو امل�شاهمة 

فاعرت�ـــص  البنـــاء!  بتي�شـــري 

امل�شلـــون وقالوا: ل تذهب، هذا 

رجـــل فا�شق ول يحب اخلري ول 

يحب املتدينني، ولـــن يتربع باأي 

�شـــيء! فـــرد عليهـــم: �شاأحاول 

واأديل بدلوي.

يقـــول: فذهبت وطرقـــت الباب 

وفتـــح اخلـــادم، فقلت لـــه: اأريد 

�شاحـــب املنـــزل، فـــرد اأنه غري 

موجــــود!

فاأ�شـــررت علـــى مقابلته وبقيت 

اأمـــام املنزل حتى خـــرج التاجر 

يهيـــج غ�شبـــا وقال: نعـــم، ماذا 

تريد؟ اأنـــا اأ�شلي يف بيتي ولي�ص 

يف  معكـــم  اأ�شلـــي  اأن  �شرطـــا 

امل�شجـــد و و...!! فقلت: يا اأخي 

احلبيب اأنـــا مل اآتي لهذا المر! 

فقال ماذا تريد؟

وكان  هـــذا..  امل�شجـــد  فقلـــت: 

قريبـــا مـــن بيتـــه، توقـــف بناوؤه 

ب�شبب نق�ص املـــال، ونريدك اأن 

تتربع لنكمل البناء!

فـــرد بغ�شب وقال: اأنـــا منزعج 

مـــن �شـــوت امل�شجـــد الآخر يف 

احلارة الثانية وتريدين اأن اأتربع 

مل�شجد يبنى اأمام بيتي!!

ثـــم مد يـــده يف جيبه وقال افتح 

يـــدك! فيقول ال�شيـــخ: فمددت 

يـــدي وفتحتهـــا واإذا بـــه يب�شق 

فيها!!

فتمالكـــت نف�شي ومـــددت يدي 

الثانية، وقلت له: هذه يف وجهي 

فماذا تقدم لوجه اهلل؟!

يـــا اهلل.. ما اأجملهـــا من عبارة! 

ومـــا اأجملها من نف�ـــص عظيمة 

ميتلكها هذا ال�شيخ!

يقـــول: واإذا به ي�شكـــت وي�شكن 

وكاأمنا نزلت به �شاعقة!

ثـــم اأخـــذ يـــردد: اأ�شتغفـــر اهلل 

اأ�شتغفر اهلل اأ�شتغفر اهلل. 

ثم فتح الباب واأدخلني واأكرمني، 

وقال كـــم حتتاجـــون للم�شجد؟ 

فقلت اأعطنـــا ع�شرة اآلف حتى 

ل يتوقف البنـــاء، ثم نكملها من 

اأي اأحـــد. فقـــال: كـــم املتبقي؟ 

فقلت مائة و�شتون األفا! فاأخرج 

دفـــرت ال�شيـــكات وكتـــب �شيـــكا 

باملبلـــغ بالكامـــل، مائـــة و�شتون 

األفا! وبف�شل اهلل، يقول ال�شيخ: 

مت بنـــاء امل�شجـــد ومت افتتاحه، 

وهـــذا التاجر من اأهـــل ال�شف 

الأول، منـــذ ذلـــك احلني وحتى 

الن”!

�نتهــت �لق�صـــة

اإخـــواين  اأراأيتـــم  اهلل  �شبحـــان 

كيـــف تغري هـــذا الرجـــل بكالم 

ال�شيـــخ اجلميل املوؤثـــر وعبارته 

الإميانيـــة التي ك�شـــب بها قلب 

هـــذا الرجـــل! وهـــداه اهلل على 

يديـــه واأمت بنـــاء امل�شجد، لذلك 

نحتـــاج لفن التعامل مـــع النا�ص 

غـــري  للمفاجـــاآت  وال�شتعـــداد 

املتوقعة منهم، واختيار العبارات 

اجلميلة والردود احل�شنة لنملك 

قلوبهـــم وندلهم على اخلري، من 

بـــاب قوله �شلى اهلل عليه و�شلم 

(اإمنـــا بعثتم مب�شرين ومل تبعثوا 

منفرين” فهدايـــة النا�ص غايتنا 

ودللتهـــم علـــى اخلـــري هدفنا) 

ون�شـــاأل اهلل التوفيق والإخال�ص 

والقبـــــول. 
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�لإعجاز �لعلمي

د. عبد �لد�ئم �لكحيل

يف هـــذا العـــدد ن�شتكمـــل اأ�شـــرار ال�شدقة 

والت�شامح، وتاأثريهما على الإن�شان، كونهما 

ي�شاعدانـــه على ال�شفاء من الأمرا�ص بطرق 

غري تقليدية، فهما يرفعـــان النظام املناعي 

للج�شم للتمكن من مقاومة خمتلف الأمرا�ص 

وب�شكل خا�ص ال�شرطان واأمرا�ص القلب.

�لقــــر�آن طريـــــق �ل�صعــــادة

بعـــد هـــذه احلقائق العلميـــة دعونـــا نتاأمل 

اآيات من القـــراآن الكرمي واأحاديث من كالم 

نبـــي الرحمـــة ]. ونت�شـــاءل: كيـــف تناول 

القراآن وال�شنـــة مو�شوع ال�شعـــادة والإنفاق 

وال�شدقـــة والعفـــو.. وهل يتفـــق القراآن مع 

العلم احلديث؟

1 - اآيات كثرية حت�ـــص املوؤمن على الإنفاق 

على الفقراء وامل�شاكني وتعدهم بنتائج طيبة 

يف الدنيـــا والآخـــرة. فالنفقة علـــى الفقراء 

واملحتاجني تن�شط مناطق حمددة يف الدماغ 

متامـــا مثـــل الكلمـــة الطيبة، ولذلـــك يحذر 

اخلرباء مـــن الإ�شاءة لالآخرين بكلمة �شيئة، 

ويعتربون اأن الكلمة الطيبة اأف�شل من تقدمي 

املـــال لهم والإ�شاءة بعد ذلك. و�شبحان اهلل، 

لقد حذر القراآن من مثل هذه الظاهرة وهي 

الإ�شـــاءة والأذى ملـــن تقدم املـــال لهم، يقول 

ْمَوالَُهـــْم يِف �َشِبيِل 
َ
تعـــاىل: {الَِّذيـــَن يُنِْفُقوَن اأ

ًذى لَُهْم 
َ
نَْفُقوا َمنًّا َوَل اأ

َ
اهلِل ثُـــمَّ َل يُتِْبُعوَن َما اأ

ْجُرُهـــْم ِعنَْد َربِِّهْم َوَل َخـــْوٌف َعلَيِْهْم َوَل ُهْم 
َ
اأ

يَْحَزنُـــوَن} »البقـــرة: 262«. وبالفعل الكالم 

ال�شيـــئ ين�شـــط مناطـــق يف الدمـــاغ ت�شبب 

الإجهاد له وحتفز مناطق الذكريات ال�شيئة، 

وبالتـــايل الأثر ال�شيئ للكلمـــة اخلبيثة اأكرب 

بكثـــري من الأثر الإيجابـــي لل�شدقة. ولذلك 

يقـــول تعاىل: {َقـــْوٌل َمْعـــُروٌف َوَمْغِفَرةٌ َخرْيٌ 

ذى َواهللُ َغِنيٌّ َحِليٌم} 
َ
ِمـــْن �َشَدَقـــٍة يَتَْبُعَهـــا اأ

»البقـــرة: 263«.

2 - يقـــول العلمـــاء اإن اإنفـــاق املـــال علـــى 

الفقـــراء يزيل ال�شعـــور باخلوف اأو الكتئاب 

ب�شبـــب الإح�شا�ـــص بال�شعـــادة والطماأنينة، 

وي�شعـــرك باأنك قمَت بعمـــل رائع و�شاهمت 

يف اإ�شعاد الآخرين. و�شبحان اهلل، لقد ربط 

البيـــان الإلهي بني اإنفاق املال وبني التخل�ص 

مـــن اخلوف واحلزن! يقـــول تعاىل: {الَِّذيَن 

ا َوَعاَلِنيًة  ْمَوالَُهْم باللَّيِْل َوالنََّهار �ِشرًّ
َ
يُنِْفُقوَن اأ

ْجُرُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َوَل َخْوف َعلَيِْهْم َول 
َ
َفلَُهْم اأ

ُهْم يَْحَزنُوَن} »البقرة: 274« ، األي�ص القراآن 

كتابا رائعا؟

وعلمـــاء  النف�شيـــون  اخلـــرباء  يقـــول   -  3

الربجمة اللغويـــة الع�شبية، اإن الإنفاق على 

الفقراء والت�شامح والعفو عن النا�ص واحللم 

و�شبط النف�ص... مـــن الأ�شياء الرائعة التي 

يقوم بها الإن�شان من اأجل �شعادته و�شحته، 

وللتخل�ص من همـــوم احلياة. و�شبحان اهلل، 

اِء  رَّ يقـــول تعـــاىل: {الَِّذيـــَن يُنِْفُقـــوَن يِف ال�شَّ

َوالَْعاِفـــنَي  الَْغيْـــَظ  َوالَْكاِظمـــنَي  اء  ـــرَّ َوال�شَّ

َعِن النَّا�ـــصِ َواهللُ يُِحـــــــــــبُّ املُْح�ِشِننَي} »اآل 

عمــــران: 134«.

أســرار مذهلــة 
قـة  للصـد
والتسامح

)2-2(

إنفاق المال
على الفقراء يزيل الشعور 

بالخوف و االكتئـاب
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4 -  ال�شدقـــة هي تزكية للنف�ص، هكذا قال 

علماوؤنـــا قدميا، اأما علماء الغرب فيقولون: 

اإن ال�شدقـــة تزكـــي الدمـــاغ والقلـــب وتزيل 

التوتـــر الع�شبي وتخفف مـــن اإفراز هرمون 

الإجهاد )كما راأينا يف الدرا�شات ال�شابقة(، 

وتزكـــي اجلهـــاز املناعي من خـــالل تن�شيط 

قدرتـــه علـــى مقاومـــة الأمرا�ـــص... يقـــول 

ُرُهْم  ْمَواِلِهـــْم �َشَدَقًة تَُطهِّ
َ
تعـــاىل: {ُخْذ ِمْن اأ

فالتطهـــري   ،»103 ِبَها}»التوبـــة:  يِهـــْم  َوتَُزكِّ

والتزكيـــة ل يقت�شران على اجلانب النف�شي 

بل هناك جانب فيزيولوجي مهم اأي�شا.

يتخيل العلماء اليوم الدماغ على اأنه جمموعة 

متكاملة مـــن الأجهزة الدقيقـــة واحل�شا�شة 

تعمل بكفـــاءة عاليـــة، واأن اأي ت�شرف �شيئ 

تقـــوم بـــه مثـــل اأن تتكرب اأو حتقـــد اأو تبخل 

اأو تنتقـــم... كل هـــذه الت�شرفـــات تنعك�ـــص 

�شلبا علـــى اأداء الدماغ، متامـــا مثل ال�شداأ 

والهـــرتاء الـــذي يحـــدث يف الآلت نتيجة 

�شوء ال�شتخدام، باملقابل فقد وجد العلماء 

اأن اأي فعـــل للخري اأو الت�شامـــح اأو ال�شدقة 

ينعك�ـــص ب�شكل اإيجابي علـــى اأجهزة الدماغ 

وين�شـــط عملها ويعتـــرب مبثابـــة �شيانة لها 

واإطالة لعمر هذه الأجهزة.

5 - ميـــزة ال�شدقة يف الإ�شالم اأنها متنحك 

�شعـــادة الدنيا والآخرة، على عك�ص ال�شدقة 

التـــي يقرتحها علماء الغـــرب فقط لل�شفاء، 

اأو لك�شب �شعادة موؤقتة، ولذلك يقول تعاىل: 

 
َ
ْقَر�ُشوا اهلل

َ
َقـــاِت َواأ دِّ ِقـــنَي َواملُ�شَّ دِّ {اإِنَّ امْلُ�شَّ

ْجٌر َكِرمٌي} 
َ
َقْر�ًشا َح�َشًنا يُ�َشاَعُف لَُهْم َولَُهْم اأ

»احلديد: 18«. ويقـــول تعاىل: {َوَما تُنِْفُقوا 

نُْف�ِشُكْم َوَما تُنِْفُقـــوَن اإِلَّ ابِْتَغاَء 
َ
مْن َخـــرْي َفالأ

َوْجـــِه اهلِل َوَمـــا تُنِْفُقوا ِمْن َخرْيٍ يُـــَوفَّ اإِلَيُْكْم 

نْتُْم َل تُْظلَُموَن} »البقرة: 272«.
َ
َواأ

6 - يف الدرا�شـــات ال�شابقـــة راأينـــا كيف اأن 

ال�شدقة متنحك ال�شعادة، وكلما اأنفقت اأكر 

�شعدت اأكر، ولذلك يقول تعاىل: {لَْن تَنَالُوا 

بُّوَن َوَما تُنِْفُقوا ِمْن  ا حُتِ الرِْبَّ َحتَّى تُنِْفُقوا مِمَّ

 ِبِه َعِليـــٌم}»اآل عمران: 92«. 
َ
نَّ اهلل �َشـــْيٍء َفاإِ

وهذه ميزة الإ�شالم اأنه ياأمرك باأن تنفق من 

خـــري مالك واأحب الأ�شياء التي متلكها، لأن 

ذلـــك �شيمنحك �شعادة اأكر وهذا ما يقدمه 

الإ�شالم لك.

7 - يوؤكـــد الباحثـــون اأن البخـــل وال�شح من 

اأخطـــر الأمرا�ـــص النف�شيـــة. واإذا ما تتبعنا 

مواقـــع الإنرتنت نالحظ اأعـــدادا كبرية من 

هـــذه املواقـــع خ�ش�شـــت �شفحـــات لتعليم 

القـــراء كيـــف ينفقـــون اأموالهـــم، ومـــا هي 

الفوائد الطبية لذلـــك.. و�شبحان اهلل، لقد 

اأمرنا اهلل تعاىل بالتخل�ص من البخل وال�شح 

واعتـــرب اأن املفلحني هم من ينفقون الأموال 

ويبتعدون عن ال�شح.. يقول تعاىل: {َفاتَُّقوا 

نِْفُقوا 
َ
ِطيُعوا َواأ

َ
 َمـــا ا�ْشتََطْعتُْم َوا�ْشَمُعوا َواأ

َ
اهلل

ولَِئَك 
ُ
نُْف�ِشُكْم َوَمْن يُوَق �ُشحَّ نَْف�ِشِه َفاأ

َ
ا ِلأ َخـــرْيً

ُهُم امْلُْفِلُحوَن}»التغابن: 16«.

8 - يوؤكـــد اخلـــرباء اأن العفو عـــن الآخرين 

له فوائـــد طبية اأي�شا، اأهمهـــا التخل�ص من 

الذكريـــات ال�شيئة وتخفيف اإفـــراز هرمون 

الإجهاد، وتن�شيط النظام املناعي، و�شبحان 

اهلل، لقـــد اأمرنا اهلل بالعفو.. يقــــول تعاىل: 

ْقَرُب ِللتَّْقَوى َوَل تَنْ�َشُوا الَْف�ْشَل 
َ
ْن تَْعُفوا اأ

َ
{َواأ

رٌي}   مِبَا تَْعَملُوَن بَ�شِ
َ
بَيْنَُكْم اإِنَّ اهلل

9 -  لقد �شمى اهلل نف�شه “العفو” ملا للعفو 

مـــن حما�شـــن وفوائـــد، وكاأن اهلل يريـــد اأن 

يعطينـــا اإ�شارة اإىل اأهميـــة العفو واأنه �شفة 

مـــن �شفـــات اهلل تعـــاىل، ينبغـــي علينـــا اأن 

ْو 
َ
ا اأ نتحلى بها، يقول تعاىل: {اإِْن تُبُْدوا َخرْيً

ا   َكاَن َعُفوًّ
َ
ْو تَْعُفوا َعْن �ُشوٍء َفاإِنَّ اهلل

َ
تُْخُفـــوهُ اأ

َقِديًرا} »الن�شاء: 149«.

10 - يقـــول العلماء اإن ال�شفح عن الآخرين 

له فوائـــد طبية كثرية علـــى القلب والدماغ 

والنظـــام املناعي، واأف�شـــل طريقة ملمار�شة 

العفـــو عن الآخرين اأن تعتقد اأن اهلل �شيعفو 

عنك ويغفـــر لك، و�شبحـــان اهلل، لقد اأ�شار 

القراآن اإىل هـــذه احلقيقة، يقـــــول تعالــــى: 

ْن يَْغِفَر اهللُ 
َ
بُّوَن اأ َل حُتِ

َ
{َولَْيْعُفوا َولْيَ�ْشَفُحوا اأ

لَُكْم واهللُ َغُفـــوٌر َرِحيٌم}»النور: 22«. ويقول 

تعـــاىل: {َواإِْن تَْعُفوا َوتَ�ْشَفُحوا َوتَْغِفُروا َفاإِنَّ 

 َغُفوٌر َرِحيٌم}»التغابن: 14«.
َ
اهلل

11 - درا�شـــات علميـــة كثرية حـــول اأ�شرار 

ال�شعـــادة تن�شح من يعاين مـــن ا�شطرابات 

امل�شاعـــر  نتيجـــة  وقلـــق  واكتئـــاب  نف�شيـــة 

ال�شلبية جتـــاه الآخرين، اأن ميار�ص الإن�شان 

احللم وال�شرب والعفو والتخل�ص من ال�شعور 

بالنتقـــام، لأن ذلـــك �شيعطـــي فوائد كثرية 

اأهمها التخل�ص مـــن ال�شطرابات النف�شية 

وحت�شني عمل القلب وتن�شيط النظام املناعي، 

والتمتـــع ب�شحة اأف�شل.. و�شبحان اهلل، لقد 

اأ�شـــار القراآن اإىل هذه احلقيقة العلمية قبل 

14 قرنـــا.. يقول تعـــاىل: {َومَلَْن �َشرَبَ َوَغَفَر 

ُمور}»ال�شورى: 43«.
ُ
ْن َعْزِم اْلأ اإِنَّ َذِلَك مَلِ

12 - اأثبتـــت الدرا�شـــات العلمية اأن الإنفاق 

والعفـــو يحدثان نف�ـــص التاأثـــري يف الدماغ، 

حيـــث تن�شط اأجـــزاء منـــه وبخا�شة منطقة 

اإذا  ولذلـــك   )frontal cortex( النا�شيـــة 

مل يكـــن لديـــك �شـــيء تقدمـــه للفقـــراء اأو 

املحتاجـــني فيمكنـــك اأن تعفـــو عمـــن اأ�شاء 

اإليـــك وتكون بذلك قد قدمـــت هدية رائعة 

 National لالآخرين. بل اإن العلماء يف معهد

 Institute of Neurological Disorders

and Strokes  وجـــدوا عـــام 2006 اأن اأي 

عمل طيب تقوم به جتاه الآخرين مثل العفو 

اأو الت�شامح اأو امل�شاعدة فاإنه ين�شط مناطق 

املكافـــاأة يف الدمـــاغ متامـــا كاأمنـــا تقدم له 

لُونََك 
َ
هدية اأو �شدقة! يقول تعـــاىل: {َويَ�ْشاأ

ُ اهللُ لَُكُم  َماَذا يُنْفُقوَن ُقـــِل الَْعْفَو َكَذِلَك يَُبنيِّ

ُروَن}»البقرة: 219«.  اْلآَيَاِت لََعلَُّكْم تَتََفكَّ

الصدقة في اإلسالم 
تمنح السعادة في الدنيا واآلخرة بعكس 
الصدقــة التــي يقترحهــا علمــاء الغــرب 

للشفاء و لكسب سعادة مؤقتة
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د. حممد �حلمود �لنجدي

من �لإ�صالم

داعية اإ�شالمي

وقفات مع 
الحج..

 معان وعبر 
)2-2(

ْن  َف�ْشتُم مِّ
َ
وقـــال تعاىل:  {َفاإِذا اأ

 ِعنَد امْلَ�ْشَعِر 
َ
َعَرَفات َفاْذُكُرواْ اهلل

َرام َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكْم َواإِن  احْلَ

اآلنَي}  ـــَن ال�شَّ ن َقبِْلـــِه مَلِ ُكنتُـــم مِّ

)البقرة:  198(.

وهـــذا يف ذكـــر اهلل يف الإفا�شة 

من عرفـــة، ويف مزدلفة ب�شالة 

الفجر وغريهـــا، بعد اأن اأم�شى 

احلـــاج يومه يف التهليل والدعاء 

يف عرفات.

وقـــال �شبحانـــه يف الذكـــر عند 

 
َ ّ
رمـــي اجلمـــار:  {َواْذُكـــُرواْ اهلل

ل يِف  ْعُدوَداٍت َفَمن تََعجَّ يف اأيَّام مَّ

يَْوَمـــنْيِ َفاَل اإِثْـــَم َعلَيِْه})البقرة: 

.)203

حجهـــم  مـــن  فراغهـــم  يف  وقـــال 

نَا�شَكُكْم  وعبادتــــــهم {َفاإَِذا َق�َشيْتُم مَّ

�َشدَّ 
َ
ْو اأ

َ
َفاْذُكُروا اهلل َكِذْكِرُكْم اآبَاءكْم اأ

ِذْكًرا} )البقرة: 200(.

اأن ي�شتغفـــروا مـــن التق�شـــري  اأي: 

الواقـــع يف منا�شكهم وذكرهم لربهم 

على الوجه املطلوب منهم.

وهكذا تتواىل النداءات الربانية 

بذكر اهلل تعـــاىل خالل منا�شك 

احلـــج املتنوعـــة، حتـــى ل يكاد 

يخلـــو منها من�شك، بل قال ]:  

»اأف�شل احلج العج والثج« )رواه 

الرتمذي وابن ماجه(.

والعج هو رفع ال�شوت بالتلبية.

خام�صا: �لإنفاق يف �صبيل �هلل 

ومـــن اخل�شـــال العظيمـــة التي 

يتعـــود عليهـــا امل�شلـــم يف حجه: 

بذل املال يف �شبيل اهلل تعاىل.

فامل�شلـــم الذي ياأتـــي اإىل احلج 

من كل فج عميق، راكًبا الطائرة 

اأو ال�شيارة اأو ال�شفينة وغريها، 

يتكلـــف ويدفع املال لأجل القيام 

بهذا الركـــن اخلام�ص من اأركان 

الإ�شـــالم، الذي ل يتـــم دينه اإل 

به، ومـــا الذي يدعـــوه اإىل هذا 

الإنفـــاق يف �شبيـــل اهلل تعـــاىل 

مـــن اأجل احلج اإىل بيت اهلل عز 

وجل؟! اإل طلب ر�شا اهلل تعاىل 

ومغفرته واجلنة.

 ثـــم يجـــد التوجيهـــات الربانية 

الكثرية التـــي تدفعه لالإنفاق يف 

�شبيـــل اهلل، منهـــا: الأمـــر بذبح 

»الهدي« للقارن واملتمتع، وكذلك 

يف الفدية جلرب الق�شور احلا�شل 

يف اأداء املنا�شـــك، وتوزيـــع تلـــك 

الذبائـــح على الفقراء وامل�شاكني 

مـــن اأهل مكة وغريهم؛ كما قال 

ْطِعُموا 
َ
تعـــاىل: {َفُكلُوا ِمنَْهـــا َواأ

الَْباِئ�ـــَص الَْفقرَي})احلـــج: 28(، 

ْطِعُموا 
َ
وقـــال: {َفُكلـــوا ِمنَْهـــا َواأ

الَْقاِنَع َوامْلُْعرَتَّ} )احلج: 36(.

خام�صا: �لهد�ية 

ومـــن املعاين العظيمة يف احلج: 

ال�شعور بال�شطفاء والهداية من 

بني �شائـــر النا�ص، وهي نعمة ل 

تقدر بثمن، ول تعادلها اأي نعمة 

عاجلة.

تبـــارك وتعـــاىل يف  يقـــول اهلل 

ْن  َف�ْشتُم مِّ
َ
هذه النعمة: {َفـــاإَِذا اأ

 ِعنَد امْلَ�ْشَعِر 
َ
َعَرَفاٍت َفاْذُكُرواْ اهلل

َراِم َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكْم َواإِن  احْلَ

اآلِّنَي}  ـــَن ال�شَّ ن َقبِْلـــِه مَلِ ُكنتُـــم مِّ

)البقرة: 198(.

اأي:  اذكـــروا اهلل تعاىل كما من 

عليكـــم بالهداية بعـــد ال�شالل، 

تكونـــوا  مل  مـــا  علمكـــم  وكمـــا 

تعلمـــون، فاإنهـــا من اأكـــرب النعم 

بالقلـــب  �شكرهـــا  يجـــب  التـــي 

والل�شان.

ويقـــول تبـــارك وتعـــاىل: {لَـــن 

َهـــا  وُمَهـــا َوَل ِدَماوؤُ يَنَـــاَل اهلل حُلُ

َولَكن يَنَالُـــُه التَّْقَوى ِمنُكْم َكَذلَك 

وا اهلل َعلَى  َرَهـــا لَُكْم لتَُكـــربِّ �َشخَّ

ـــِر املُْح�ِشِننَي}  َمـــا َهَداُكـــْم َوبَ�شِّ

)احلج: 37(.

مـــن  مظهـــر  احلـــج  فمنا�شـــك 

مظاهر �شكر اهلل تبارك وتعاىل 

على هدايته لنا، فربنا هو الذي 

هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لول 

اأن هدانـــا اهلل، فله اأكمل الثناء، 

واأجل احلمد.

�صاد�صا: �لإح�صان 

ومن املبـــادىء التي يرتبى عليها 

الإح�شـــان،  احلـــج:  يف  امل�شلـــم 

الإح�شـــان بكل اأنواعـــه و�شوره، 

عبـــادة اخلالـــق،  الإح�شـــان يف 

والإح�شـــان اإىل املخلوق، فيعبد 

اهلل اخلالق تعاىل كاأنه يراه، فاإن 

مل ي�شل اإىل هذه الرتبة فليعبده 

معتقـــدا اأنه يراه وقـــت عبادته، 

فيوؤدي ن�شكه وحجه وفق الهدي 

النبـــوي الثابـــت عنـــه ]، كما 

قال: »خذوا عني منا�شككم«.

ويح�شن كذلك لعباد اهلل بجميع 

وجوه الإح�شان، باأن ينفع النا�ص 

مباله و�شدقاته، وما يقدمه من 

والأ�شاحي،  والهدايـــا  الذبائـــح 

كمـــا قال تعـــاىل: {َفُكلُـــوا ِمنَْها 

الَْفِقـــرَي}  الَْباِئ�ـــَص  ْطِعُمـــوا 
َ
َواأ

)احلج: 28(.

وكذلـــك يح�شـــن لعبـــاد اهلل باأن 

يعلم جاهلهـــم، وير�شد �شالهم، 

ويذكر غافلهم، وياأمر باملعروف، 

وينهى عن املنكر، كل ذلك بكلمة 

طيبـــة، وموعظة ح�شنـــة، ورفق 

ولني وعلم وحكمة.

وغريها من املبادئ اجلليلة التي 

ت�شتفـــاد من هذا الركن املبارك، 

نفعنـــا اهلل وامل�شلمـــني مبا �شرع 

مـــن �شرائـــع عظيمـــة، واألهمنـــا 

ال�شتفادة منها، كما اأراد ووفقنا 

لكل خيــــر. 

اأيـــام ويبداأ امل�شلمـــون يف ق�شاء 

منا�شك احلج، ون�شتكمل يف هذا 

العدد املعاين العظيمة يف احلج 

لبيـــت اهلل احلـــرام، والوقفـــات 

النافعة للم�شلم يف دينه ودنياه.

ر�بعـا: �لذكـــــــر

مـــن مقا�شـــد احلـــج العظيمة:  

تر�شيـــخ عـــادة ذكـــر اهلل تعاىل 

يف الإن�شـــان، فيذكـــر اهلل تعاىل 

دائمـــا وعلـــى كل حـــال، قاعدا 

وقائما وراكبـــا، وكلما حتول من 

حـــال اإىل حال، وهو من مطالب 

الديـــن اجلليلـــة يف كل اأمة، كما 

ة َجَعلْنَا  قـــال تعاىل:  {َوِلـــُكلِّ اأمَّ

َمن�َشـــًكا ِلَيْذُكـــُروا ا�ْشَم اهلِل َعلَى 

نَْعاِم 
َ
ـــن بَِهيَمـــِة اْلأ َمـــا َرَزَقُهـــم مِّ

�ْشِلُموا 
َ
َفاإِلُهُكـــْم اإِلَـــٌه َواحٌد َفلَـــُه اأ

ِر امْلْخِبِتنَي})احلـج: 34). َوب�شِّ
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م�صاهري �هتدو�

ن�شاأُت يف اأجواء اليابان املتقدمة تكنولوجيًّا، 

وع�شت حياة م�شاملة م�شتقرة، ونعمت بعائلة 

عطوفـــة، وتوافـــرت يل �شبـــل النجـــاح يف 

درا�شتـــي وعملي، كل الطـــرق كانت مفتوحة 

اأمامي لأ�شتمتع بحياة مريحة ومر�شية.

كانـــت عائلتي تديـــن بالديانـــة البوذية مثل 

كثـــري من اليابانيني، لكـــن ارتباطي بالبوذية 

كان �شعيًفـــا منذ اأيـــام طفولتي املبكرة، ومل 

يكن والداي يكرتثان لإخال�شي لها. مع ذلك 

ومنـــذ اأيامـــي املبكرة، كانت تـــدور يف عقلي 

اأ�شئلة تتعلق بالكـــون والوجود واحلياة، وقد 

ظلت هـــذه الأ�شئلة تراودين حتى بلغت �شن 

الع�شرين، حينما اأنهيـــت درا�شتي اجلامعية 

وبـــداأت اأعمل و�شـــط الغيوم م�شيفة طريان 

يف اخلطـــوط اجلويـــة اليابانيـــة. اأِملْـــُت اأن 

اأجـــد ال�شالم والهدف من خالل العمل، لكن 

علـــى العك�ص من ذلك ا�شتمر وجود فراغ يف 

حياتي، كان هنالك �شيء ما مفقوًدا ورجوت 

قة اأن اأكت�شف ماهو. متحرِّ

لقـــد �شـــاء اهلل، مدبر الأمـــور، اأن اأعمل يف 

عـــام 1988م مرتجمـــة يف وفـــد ياباين اإىل 

وكالة �شياحة يف م�شر ملدة عام. ومن خالل 

زمالئي اجلدد، عرفت الإ�شالم. وبعد اإكمال 

عـــام يف اخلارج، عـــدت اإىل اليابان وقررت 

ــي اأعر على اإجابات  اأن اأدر�ـــص الإ�شالم لعلِـّ

لالأ�شئلة التي لزمتني طوال حياتي.

مل تكـــن املعلومات التـــي ا�شتخل�شتها �شابًقا 

عن الإ�شالم مـــن املدر�شة والتلفاز حمدودة 

ا وح�شب، واإمنا كانـــت م�شوَّهة ت�شويًها  جـــدًّ

بالًغـــا. وحـــايل هـــي حـــال معظـــم ال�شعب 

الياباين الذي يقراأ وي�شمع فقط عن العنف 

الذي حتمله كلمة )م�شلم(.

حينما عدُت اإىل اليابان، ذهبت اإىل “املركز 

ن�شخـــة  يف طوكيـــو، وطلبـــت  الإ�شالمـــي” 

مرتجمة مـــن القراآن الكـــرمي اإىل اليابانية. 

وتكررت زيارتـــي اإىل املركز لثالث �شنوات، 

حيـــث در�شت الإ�شالم مـــع باحثني حمليني. 

مـــع مـــرور الوقـــت، ازداد َفْهمـــي واإعجابي 

م يل هذا  بالإ�شـــالم علـــى نحـــو رائع. وقـــدَّ

الدين البهـــيُّ اإجابات عن الأ�شئلة الفل�شفية 

التي كانت تالحقني ل�شنوات طويلة.

كان لو�شـــع املـــراأة يف الإ�شـــالم اأثر قوي يف 

مة،  نف�شـــي؛ فاملـــراأة امل�شلمة م�شونـــة ومكرَّ

وم�شاعرهـــا وعقلهـــا وعفافهـــا.. كل ذلـــك 

حمرتم اأكر بكثـــري مما كنت اأتخيل �شابًقا. 

بـــداأت اأنفرد بنف�شي واأ�شـــاأل اهلل اأن يهدين 

اإىل احلقيقـــة، واأن يعلمنـــي اإياها. و�شرعت 

اأتاأمل العامل املخلوق لأرى يد اهلل فيه. تاأملت 

الأ�شجـــار والأزهـــار والطيـــور واحليوانات، 

وتاأملـــت يف اإبداع اخللْق ويف التوازن امل�شريِّ 

لهم.

�شعرت اأن هلل كتابني: كتاب ناطق هو القراآن 

الكـــرمي، وكتـــاب �شامت اتخذ �شـــكل الكون 

وعجائبه وجالله.

وهكـــذا راأيت اهلل يف اإبداعه، وهداين قلبي 

واإح�شا�شـــي اإىل الإ�شـــالم. �شعرت بنور اهلل 

ميـــالأ قلبـــي، واجتاحتني �شعـــادة غامرة ملَّا 

ازداد اإميـــاين و�شعـــرت كما لـــو اأن اهلل كان 

معي يف كل حلظة.

مونيكا اليابانية..
 أرشدني قلبي إلى اإلسالم
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منزلة األم في اإلسالم
حممد ��صعيدة

حتى ل ي�شبح تكرمي الأم منا�شباتيا وحتى ل جنعل من 

هذه القيمـــة الإن�شانية تاريخا باهتا م�شابا باجلمود، 

وجب علينا يف هذا الإطار الرجوع اإىل ديننا احلنيف 

والغو�ـــص يف عمقـــه، لنعيـــد اكت�شـــاف مـــدى ح�شور 

ومكانة الأم يف هذا الدين الذي اأنزل الأم منزلة كبرية 

جـــدا، وكرمها يف العديد من الآيات القراآنية املتواترة 

يف كتـــاب اهلل تعاإىل، ودعانا كم�شلمني اإىل تكرمي الأم 

يف كل حلظـــة ويف كل يوم، ملا لهـــذه الإن�شانة اجلليلة 

من دور يف حياة الب�شر والإن�شانية جمعاء، ولرتباطها 

احلميمـــي بالقيـــم الإن�شانيـــة النبيلـــة مـــع عائلتهـــا 

وحميطهـــا واأولدهـــا بالأخ�ص، بالإ�شافـــة اإىل تعبها 

وحتملهـــا بل وحتديها لـــكل ال�شعاب من اأجل تربيتهم 

ورعايتهـــم حتى بلوغهم مرحلـــة الزواج، ثم ميتد ذلك 

اإىل اآخر رمق يف حياتها.

 لذلـــك، كم مـــن اأم ن�شادفها يف هـــذه احلياة ت�شحي 

بالغـــايل والنفي�ـــص، وتغالب ال�شعاب مـــن اأجل توفري 

لقمـــة العي�ص الكـــرمي واأ�شباب الكرامـــة لأبنائها، ويف 

الكثـــري مـــن الأحيان جندهـــا تقوم كذلـــك مقام الأب 

اإذا غـــاب عن حيـــاة اأبنائه حتت اأي ظرف كان، فنجد 

التـــي حملتنا يف بطنها ت�شعة �شهور ب�شاعاتها واأيامها 

ولياليهـــا.. بتعبها ومعاناتها واآلمها؛ تعمل ليال ونهارا 

يف �شبيـــل اإ�شعاد اأبنائها واإدخـــال البهجة يف حياتهم، 

فليكـــن تكرمينا لهـــا حلظة بلحظة، على مـــدار اليوم 

وعلى مدار ال�شنة، وخا�شة بربها وح�شن معاملتها يف 

كنـــف احلنو والدفء والحرتام والتقدير، لأن ر�شاها 

عنـــد اخلالق عز وجل ي�شاوي اجلنـــة، ولأنها ت�شتحق 

اأكـــر من كل ما نقوم به نحوها، فمهما يخط الإن�شان 

ويكتـــب ويتوهم اأنه قـــد وفاها بع�شا من التقدير فاإنه 

ل ميكـــن اأن يكافئها على �شيء مما قدمته له.. وتظل 

الأم بـــكل مـــا حتمله من معـــاين الإن�شانيـــة والرحمة 

والإخال�ـــص والت�شحيـــة واجلهاد واحلنـــان... اأجمل 

واأحب خملوق على وجه الأر�ص. 

وكانـــت اإرادة اهلل، مدبِّـــر الكـــون، اأن اأعمـــل م�شيفـــة يف خـــط 

طريان من واإىل اإندوني�شيا لفرتةعام. �شحرتني اأخالق ال�شعب 

الإندوني�شـــي، والتزامـــه بالقراآن يف حياتـــه اليومية. و�شاعدين 

الإندوني�شيـــون الذين �شادقتهم يف فهـــم الإ�شالم ب�شكل اأف�شل 

ويف تزايد حبي له.

واجهت �شعوبات عديدة مع عائلتي، لكني �شممُت على اأن اأكون 

م�شلمة على الرغم من كل العقبات التي تعرت�شني. و�شرعت يف 

تاأديـــة ال�شلوات اخلم�ص يف وقتهـــا املحدد، وبذلت جهًدا كبرًيا 

يف حفظ اآيات من القراآن؛ لأمتكن من اأداء ال�شالة على الوجه 

ال�شحيح.

ويف عـــام 1991م، �شافـــرت اإىل م�شـــر لأعلن جهـــاًرا اعتناقي 

الإ�شـــالم يف جامعة الأزهر ال�شهـــرية. ووجدت عماًل يف م�شر 

لأعي�ـــص فيهـــا، وبعـــد فرتة ق�شـــرية تزوجت من رجـــل م�شري 

م�شلـــم. بقيت يف م�شر، وبعد فرتة اأنعم اهلل عليَّ بطفلة جميلة 

�شميتهـــا مرمي - ال�شم املوؤنـــث الوحيد الذي ورد ب�شكل خا�ص 

يف القراآن.

احلمـــد هلل، فاأنـــا اأعي�ص اليـــوم حياة �شعيدة مـــع ديني اجلديد 

وعائلتي اجلديـــدة امل�شلمة، واأبذل كثرًيا من الوقت واجلهد يف 

حفظ القراآن، وحينما ي�شنح الوقت، نتدار�ص اأنا وزوجي القراآن 

مًعـــا، ونقـــراأ مًعا بع�ص الن�شو�ص الإ�شالميـــة. اآمُل ذات يوم اأن 

ر�شد عائلتي اإىل الإ�شالم، اإن �شاء اهلل قريًبا.
ُ
اأ

يفتقـــد ال�شعب الياباين عموًما جزًءا كبرًيا من احلياة ال�شعيدة 

رغم ح�شارته املتقدمـــة تكنولوجيًّا. واأعتقد اأن اأعداًدا �شخمة 

ر لهـــا الفهم ال�شحيح. اإنه يبحث  منـــه �شتدخل الإ�شالم اإْن توفَّ

عن مثل تلك الأجوبة، وما من �شك اأنه بحاجة كبرية اإليها. 

امل�شدر: كتاب “هكذا اأ�شلمت” ترجمة واإعداد: هالة �شالح الدين لولو، دار 

الفكر- دم�شق، الطبعةالأوىل، 1428هـ/ 2007م.
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ح�صاد �لكتب

�شماحـــة الإ�شالم منهج رباين و�شط، �شرعه 

اخلالـــق املدبر لهـــذا الكون الـــذي يعمل ما 

ي�شلـــح له، ومـــا ينفـــع �شاكنيـــه، �شرعه عز 

وجـــل؛ ليطبـــق يف حياة النا�ـــص، وهو مطبق 

بالفعل.

�شماحـــة الإ�شالم قول وعمـــل، واقع معي�ص، 

اآيـــات قراآنية تتلى، واأحاديث نبوية �شحيحة 

تـــروى، و�شـــرية ثابتة تنقـــل اإلينـــا اأخبارها 

املوثقة ال�شادقة.

لقـــد عـــرف الإ�شـــالم ب�شماحتـــه، وعدلـــه، 

ورحمتـــه، وجمـــال هـــذا وا�شح مـــع اأتباعه 

واأبنائـــه، كذلك مع خ�شومه واأعدائه، عرف 

ذلـــك القا�شي والداين، والعـــدو وال�شديق، 

ولكـــن فريقا من النا�ص اأ�شاءوا اإىل الإ�شالم 

واأ�شمـــروا له العـــداء، فحاولوا الهجوم على 

الإ�شـــالم ونبيه و�شحابته وتاريخه منذ ظهر 

اإىل يومنـــا هذا.. ملاذا؟ لأنـــه يُلمح يف الأفق 

بـــوادر جتمع حول الإ�شـــالم واإيقاظ واإحياء 

لأمتـــه، فلهذا يحـــاول هذا الفريـــق جاهدا 

اإيقـــاف عـــودة الإ�شـــالم اإىل ميـــدان احلكم 

والت�شريع وال�شيا�شة.

يتنـــاول الكاتـــب مو�شـــوع الكتـــاب يف ثالثة 

ف�شول، الأول بعنوان: »الت�شامح يف الإ�شالم 

بني النظريـــة والتطبيـــق« م�شتعر�شا �شورا 

القـــراآن  يف  الإ�شـــالم،  يف  الت�شامـــح  مـــن 

وال�شنـــة، حيـــث يقدم نظـــرة الإ�شـــالم اإىل 

النف�ص الإن�شانيـــة باعتبارها نظرة متكاملة 

ومتنا�شقـــة و�شاملة يف كافـــة جوانب احلياة 

والنف�ص، وو�شطية الإ�شالم باعتبارها اإحدى 

اخل�شائ�ـــص العامة لالإ�شـــالم، وقد امتازت 

اأمـــة الإ�شـــالم بالو�شطيـــة عـــن غريها من 

الأمم.

ويقـــدم الكتاب لنـــا �شورا مـــن الت�شامح يف 

العبادات واملعامالت والأخالقيات، باعتباره 

دين ال�شالم والعدل والإح�شان معا.. و�شورا 

من ت�شاحمه ]، وت�شامح اأ�شحابه ر�شوان 

اهلل عليهـــم.. نافيا عن الإ�شـــالم التع�شب؛ 

لأنـــه دين رب العاملني، وهو املحفوظ بحفظ 

اهلل له، ل يعرتيه تغيري اأو تبديل اأو حتريف، 

وهـــو الـــذي حـــارب التع�شـــب ودعـــا اإىل 

الت�شامح، وبني على الرحمة، والعدل.

وي�شـــري الكتـــاب اإىل �شور مـــن الت�شامح مع 

غـــري امل�شلمني مبينا د�شتور العالقة مع غري 

امل�شلمني، وحقوق اأهل الذمة، وحق احلماية، 

وحريـــة التديـــن، وحريـــة العمـــل والك�شب، 

وتويل وظائف الدولة.

ويفنـــد الكاتـــب ال�شبهـــات حـــول الت�شامـــح 

الإ�شالمـــي يف الف�شـــل الثـــاين، حيث يبني 

مفهوم اجلهاد، و�شوره، مثبتا اأن الأ�شل هو 

حرية العتقـــاد، ول اإجبار على الدخول يف 

الإ�شالم، وكيـــف اأن الر�شول ] جاء رحمة 

للعاملـــني، بجانب كونه نبي امللحمة، ثم يدفع 

ال�شبهـــات حول الفتوحـــات الإ�شالمية لأنها 

مل تـــاأت اإل لإخـــراج النا�ص من عبادة العباد 

جميعـــا اإىل عبـــادة اهلل وحـــده، ومـــن جور 

الأديان اإىل عـــدل الإ�شالم، خمتتما الف�شل 

بت�شاوؤل: هل انت�شر الإ�شالم بال�شيف؟، جميبا 

بـــاأن الإ�شـــالم ديـــن ال�شالم، فقـــد قام على 

الدعوة باحلكمـــة واملوعظة احل�شنة، ونادى 

بال�شـــالم، وا�شتق ا�شمه مـــن ال�شالم، وجعل 

حتية اأهل الإ�شـــالم ال�شالم، مقررا للجميع 

حقهم يف اختيـــار عقائدهم بال اإجبار، مما 

جعل دين الإ�شـــالم ينت�شر بالقتناع املح�ص 

مـــن الداخلـــني فيـــه، والت�شامـــح املطلق من 

احلاكمني به.

ويف الف�شـــل الأخـــري ي�شتعر�ص لنـــا الكاتب 

جملـــة مـــن ال�شبهـــات والفـــرتاءات التـــي 

تتعار�ـــص مع �شماحة الإ�شالم، ويخ�ص منها 

احلـــدود والتعزيرات، واجلزية والرق، وظلم 

املراأة يف الإ�شالم بني احلقيقة والتهام. 

سماحة اإلسالم
اأ. د عمر بن عبد العزيز قري�شي�ملوؤلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف:

433 �شفحة من القطع الو�شطعدد �ل�صفحات:

التحريــــرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�س:
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اإلسالم دين السالم.. نادى 
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الســالم.. وتحيتـــه السالم



احلـــج مدر�شة عظيمة، درو�شها 

م�شتمـــرة، وكلمـــا حـــج الإن�شان 

وكرر احلج فاإنه يكت�شف درو�شا 

جديـــدة اأخـــرى.  احلـــج يبـــني 

للنا�ص حـــال الأمـــة الإ�شالمية؛ 

لالأمـــة  م�شغـــرة  �شـــورة  فهـــو 

الإ�شالمية، حيـــث يفد احلجاج 

مـــن كل اأ�شقاع الأر�ص، ومن كل 

دولة ومن كل جمتمع للحج. 

فرتى الأمة الإ�شالمية بت�شكيلتها 

الطبيعية غري املنتقاة، فياأتي كل 

من كتب اهلل له احلج من ال�شغري 

والكبري املتعلـــم والعامي، الغني 

والفقـــري، العربـــي والأعجمـــي، 

يفدون اإىل مكـــة،  فرتى اأحوال 

الأمـــة من خالل احلـــج فتعرف 

و�شـــع الأمة وم�شتواها الإمياين 

والتعاوين  والعلمـــي  والأخالقي 

والتكاتفـــي، والـــرب والرحمة يف 

احلـــج. فرتى النمـــاذج الراقية، 

كما ترى النماذج الأخرى. 

قـــال الر�شـــول ]: "خذوا عني 

منا�شككـــم". هـــذا الن�ـــص ردده 

عليه ال�شالة وال�شالم يف مواطن 

عـــدة يف احلج. وقـــد حج النبي 

] حجة واحدة، كرر فيها هذا 
الأمـــر يف اأكر من موطن.  ملاذا 

كرره؟! اإىل ماذا ير�شد النبي ] 

بقوله: "خذوا عني منا�شككم"؟

هل هناك منا�شـــك غري من�شك 

النبي ]؟

هل ميكن اأن ياأخذ النا�ص منا�شكهم 

من غري ر�شول اهلل ]؟ هل يوجد 

عند النا�ص منوذج ومثل اأعلى غري 

ر�شول اهلل ياأخذون منا�شكهم من 

عنده؟ ويلقـــون منا�شك النبي ] 

ظهريا!

"خذوا عنـــي منا�شككم" توحيد 
امل�شـــدر  توحيـــد  وهـــو  اآخـــر، 

النا�ـــص  يوحـــد  اأن  والتبـــاع.. 

م�شدرهـــم يف تلقـــي الت�شريـــع 

وتلقـــي الهـــدى من فعـــل ر�شول 

اهلل ] ل يتجهـــون ل ميينا ول 

�شمـــال، ل �شرقا ول غربا، ل اإىل 

فالن ول اإىل عالن، اإمنا يتجهون 

اإىل النبي ] فيقتدون به، فيكون 

هو الأ�شوة والنموذج الذي يقتفونه 

يف حياتهـــم اإىل مماتهم، هل ظهر 

هذا يف امل�شلمـــني؟ هل راأينا ذلك 

يف احلـــج؟ هل ظهـــر التاأ�شي به؟ 

هـــل اأخـــذ النا�ـــص منا�شكهم عن 

النبي ] يف احلج؟

هـــل كان منوذجهـــم الأعلـــى يف 

احلج �شيدنا حممد ]؟

الذي قال "خذوا عني منا�شككم" 

اأم حتـــى هـــذا اأعر�شتـــم عنـــه 

منا�شـــك  لأنف�شكـــم  و�شرعتـــم 

جديـــدة ل متت لهدي النبي ] 

ب�شلـــة، اأخـــذمت ما يطيـــب لكم 

واتبعتـــم اأهواءكم يف اأمور اأخرى 

وتركتم هدي نبيكم ]؟. 

اإذا نظرت اإىل حج بع�ص امل�شلمني 

�شتجد العجـــب!! �شتجد الكالم 

اجلميل الـــذي يطرح قبل احلج 

و�شتجد العجب العجاب اإذا حج 

النا�ـــص! وكاأن الأمور القولية يف 

جهة والعملية يف جهة اأخرى. 

نقـــول ما ل نفعـــل! ونفعل ما ل 

نوؤمر! �شاأذكـــر بع�ص ال�شور من 

مدر�شة احلج: 

اأول هذه ال�شور:

يف �شبـــاح اليـــوم الثامن من يوم 

الرتويـــة ياأتـــي حـــاج باك�شتاين 

واحد من حملة خليجية باأكملها 

ي�شـــري علـــى اأقدامـــه اإىل منـــى 

ليطبق هدي النبي ] ويدخلها 

قبـــل الظهـــر باإحرامـــه مي�شـــي 

ويلبي، ف�شئل ملـــاذا جئت اليوم؟ 

واأين بقية احلملة؟

قـــال: احلملـــة لن ياأتـــون اليوم، 

واأنا اأريد اأن اأطبق ال�شنة. 

رمبـــا يقـــول اأحدنـــا: لـــو تركت 

احلملة اأ�شيع!

عجيب ي�شيع عربي مثلكم، رمبا 

�شافـــر اإىل كثري من دول العامل، 

ي�شيع يف منى!

يف  اأو  �شيـــدين  يف  اأنـــت  هـــل 

وا�شنطن؟! اأنت يف منى، ال�شوارع 

كلها ت�شب يف اجتاه واحد. 

األ ن�شتفيـــد مـــن هـــذا الدر�ص! 

هـــذا رجل يـــرتك النا�ـــص كلهم 

اأن  اأبـــوا  خلـــف ظهـــره، لأنهـــم 

ي�شريوا على هدي النبي وي�شري 

لوحده ل يلتفت اإليهم. 

هـــل متتلـــك اأخـــي مثـــل هـــذه 

النف�شية؟

عك�ـــص  ي�شـــريون  النا�ـــص  كل 

الجتـــاه واأنت لوحدك ل ي�شيق 

يف  منفـــردا  ب�شـــريك  �شـــدرك 

طريق موح�ص مظلم، ولكنه على 

ال�شراط امل�شتقيم. 

وهناك لالأ�شف بع�ص احلمالت 

تعرت�ـــص على احلجـــاج وتقول: 

برناجمنـــا ل نذهـــب اإىل منى..  

يف  �شنجل�ـــص  بواجـــب،  لي�ـــص 

العزيزية مكان نظيف وكل �شيء 

متوفر ملاذا نذهب اإىل منى؟!

هـــل هذا كالم ي�شدر من اإن�شان 

يعظم الر�شول ]؟!

هل هذا كالم اإن�شان يعرف النبي 

]؟! هل هذا كالم اإن�شان يقراأ 
ْم  قول اهلل عـــز وجل {َوَمن يَُعِظّ

�َشَعاِئـــَر اهلل َفاإِنََّهـــا ِمـــن تَْقـــَوى 

الُْقلُـــوِب}؟! األي�ص هـــدي النبي 

] هو امتثال لهذه ال�شعائر يف 
�شريه اإىل منى يف اليوم الثامن، 

وبقائـــه فيهـــا وي�شلـــي الظهـــر 

والع�شـــاء  واملغـــرب  والع�شـــر 

والفجـــر، كل �شـــالة يف وقتهـــا 

ق�شرا من دون جمع، األي�ص هذه 

�شعرية ون�شكا وهديا؟!

عنـــي  "خـــذوا   :[ يقـــل  اأمل 

منا�شكــكم؟. 

د. وفـاء بنت نا�صـر �لعجمي

مدرسـة 
الحــــــج! 

كلية العلوم الجتماعية

جامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية

دعوتنـــــــا

الحج مدرسة لقياس 
وضع األمة مستواها 

اإليماني واألخالقي 
والعلمي والتعاوني 

والتكاتفي 



عدد مستخدميها حاجز خدمة “فاين” تعلن تجاوز 
40 مليونا

40 مليـــون الق�شـــرية، اململوكة ملوقع التوا�شل الجتماعي “تويرت”، اأعلنـــت خدمـــة “فايـــن ” Vine لن�شر مقاطـــع الفيديو  عـــن جتـــاوز عـــدد م�شتخدميهـــا حاجـــز 

م�شتخدم.
“هـــذا املجتمـــع رائـــع، لدينـــا الآن اأكر مـــن 40 مليون موقـــع “تويـــرت”، ر�شالة اإىل امل�شتخدمـــني قائلني فيها: ووجـــه م�شوؤولـــو اخلدمة، عـــرب ح�شابهـــا الر�شمي على 

م�شتخدم، �شكرا لإلهامنا.”
للم�شتخدمـــني ت�شجيل ون�شر مقاطـــع فيديو ق�شرية ل اإطالق تطبيـــق اخلدمة لنظـــام iOS، وهي خدمة تتيح وكان “تويرت” اأطلق خدمة “فاين” يف يناير املا�شي عرب 

تزيد مدتها عن 6 ثوان. 

»سامسونغ«علميا وماليا على مستخدمي مستخدمو »آبل« متفوقون 
باإجراء بحوث حول ال�شوق والدرا�شات املتعلقة به، واقت�شرت على من اإنتاج هذه ال�شركة. اأجرت هذه الدرا�شة �شركة CIRP املخت�شة ي�شتخدمون هواتف مزودة بنظام »اأندرويد« لكنها لي�شت بال�شرورة »اآبـــل«، بينما 43 % مـــن م�شتخدمي منتجـــات »�شام�شونغ« كانوا وت�شري اأرقام الدرا�شة اإىل اأن 42 % منهم ل ي�شتبدلونها اإل بجهاز »اأندرويد«، اأن م�شتخدمي منتجات الأوىل اأكر مت�شكا بهواتفهم.للهواتـــف الذكيـــة الأو�شـــع انت�شـــارا »اآبـــل« و«�شام�شونـــغ« بنظـــام ك�شفت درا�شة للمقارنة بني م�شتخدمي هاتفّي ال�شركتني املنتجتني 

هوؤلء 37 % بينما ل تزيد ن�شبة من ي�شرتي هاتف »اآيفون« للمرة مـــن الراغبني يف �شراء الهواتف الذكية للمرة الأوىل، وبلغت ن�شبة اإىل ذلك خل�شت الدرا�شة اإىل اأن »�شام�شونغ« ت�شتقطب عددا اأكرب الزبائن يف الوليات املتحدة الأمريكية.

م�شتخدمـــو »بـــالك بـــريي« اأكـــر حر�شا علـــى اقتنـــاء هاتف من بالن�شبـــة لزبائن »اإت�ـــص تي �شي« و«موتـــورول« و«نوكيا«، بينما كان كمـــا خل�شـــت هذه الدرا�شة اإىل اأن »�شام�شونـــغ« كانت مغرية اأكر الأوىل عن 26 %.

منتجات »اآبل«. 

تطبيق “خرائط جوجل” يتصدر قائمة أكثر التطبيقات 

استخداما حول العالم

الربع 
اء العامل خالل 

يـــع اأنح
ذكية يف جم

الهواتف ال
ت ا�شتخداما على 

طبيقـــا
ر الت

خرائـــط جوجل” قائمة اأك
ت�شـــدر تطبيـــق “

ة ا�شتخدام تطبيق “خرائط 
ن ن�شب

ت بها �شركة “GlobalWebIndex” اأ
ئية التي قام

وك�شفت الإح�شا
ين مـــن عام 2013، 

الثـــا

ملة بنظام 
ف العا

الهوات
ل م�شبق علـــى 

بتا ب�شك
هو التطبيـــق الذي ياأتي مث

ذكية و�شلت اإىل 54 %، و
لهواتـــف ال

جوجـــل” علـــى ا

“اأندرويد.”

ن�شبة 
ثالثة ب

بـــة ال
يف املرت

ويليه تطبيق “يوتيوب” 
م بلغـــت 44 %، 

ة ا�شتخدا
 بن�شب

ثانيـــة
رتبة ال

ي�شبـــوك” يف امل
وحـــل تطبيـــق “ف

�شبة ال�شتخدام 
ابعة من حيث ن

بة الر
يف املرت

مركز تطبيق “جوجل بل�ص” الذي حل 
را�شة هو 

 واملثـــري يف الد
ا�شتخـــدام 35 %،

شتغرام”. 
 ال�شبكات الجتماعية الأخرى مثل “تويرت” و”ان�

طبيقات
تفوقا على ت

والتي بلغت 30 % م
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�لدعوة �للكرتونية



الـ »أوتلوك« مع »سكايب«مايكروسوفت تربــط 
بعـــد اأن قامت �شركة »مايكرو�شوفت« ب�شراء برنامج املحادثة 

»�شكايـــب«، اأقدمت موؤخرا على ربطه مع بريدها الإلكرتوين 

»Outlook« ليتمكـــن امل�شتخدم من اإجراء مكاملات الفيديو 

وال�شوت من واجهة بريده ال�شخ�شي مبا�شرة.

تاأتـــي هـــذه اخلطوة بعـــد اأن ربطـــت ال�شركة خدمـــة الربيد 

الإلكـــرتوين مـــع الفي�شبـــوك وبريـــد غوغل »جيميـــل«. كما 

اأنهـــا قامت با�شتبـــدال برنامج املحادثـــة »م�شنجر« بربنامج 

»�شكايب«.

وبح�شب مدير النتاج يف �شركة »مايكرو�شوفت«، فاإن ال�شركة 

ا�شتنـــدت يف قرار اإ�شافـــة خ�شائ�ص املكاملـــات اإىل بريدها 

الإلكـــرتوين علـــى درا�شة بينـــت اأن %76 مـــن امل�شتخدمني 

قراءة بع�ص الر�شائل الواردة. ينتقلـــون من بريدهـــم الإلكرتوين اإىل برنامـــج املحادثة بعد 

مت تفعيل التحديـــث جلميع امل�شتخدمني يف كل من الوليات 

املتحـــدة واململكـــة املتحدة وفرن�شا واأملانيـــا وكندا والربازيل، 

ويتوقـــع اأن ي�شمـــل التحديـــث باقي البلدان خـــالل الأ�شابيع 

القادمة. 

تطبيقات الهواتـف 

الذكيـة جزء مهم من 

حياة اإلنسان اليوميـة

عبارة عـــن برامج 
ذكيـــة هـــي 

لهواتـــف ال
طبيقـــات ا

ت

طبيقات 
نها الت

ية،  فم
 للهواتف الذك

م�شممة خ�شي�شا

ــة... 
التجاريـ ـــا 

ومنه هيـــة، 
الرتفي هـــا 

ومن ميـــة 
اخلد

ر واأكر يف 
كية اأك

الهواتف الذ
�شـــار 

مع انت
وغريها، و

 امل�شتخدمني، 
طبيقات بني

دام الت
د ا�شتخ

، يزدا
العامل

زءا مـــن حياة 
طبيقـــات جـــ

ذه الت
حيـــث اأ�شبحـــت هـــ

ذا ما جعل م�شممي 
 ما، وه

ن اليومية اإىل حد
لإن�شـــا

ا

طبيقات 
كار وت�شميم ت

�شابقون على ابت
طبيقـــات يت

الت

لإن�شان 
حيـــاة ا

 ت�شهيل 
ن ت�شاهـــم يف

جديـــدة ميكـــن اأ

لها اأكر راحة.
وجع

طبيقات، 
ذه الت

ص ي�شتخدمـــون هـــ
النا�ـــ

ولأن معظـــم 

م اليومية، 
حياته

مـــور 
ا�شـــا يف جميع اأ

ـــا اأ�ش
جعلونه

وي

طبيقـــات التي 
ددا مـــن الت

ـــا يلـــي عـــ
�شتعر�ـــص فيم

ن

م اليومي من 
شبة كبرية من ال�شتخدا

ت�شتحوذ على ن�

ء العامل. 
ميع اأنحا

ل النا�ص يف ج
قب

»غوغل كروم«.. األكثر شعبية

ى �شبكة 
�شـــاءات عل

ل تقـــدمي الإح
«، املتخ�ش�شة يف جما

 كاونـــرت
 »�شتيت

شركـــة
قـــام �

ك�شفـــت اأر

ل ثقة 
، اإذ نا

تقريبا
منازع 

روم« على عر�ص املت�شفحات بـــدون 
ربع مت�شفح »غوغل ك

الإنرتنـــت، عـــن ت

ل ب�شاأن 
ري تفا�شي

ليلها الأخ
شركة يف حت

ت ال�
ت، وقدم

 الفائ
 يوليو

 �شهر
ل العامل يف

 امل�شتخدمني حو
43 % من

القارات، 
روم« يف جميع 

ر تفـــوق »ك
يف العامل، حيث ظه

ع املناطق 
هر برامـــج املت�شفحات يف جمي

ام اأ�ش
ت ا�شتخـــد

معـــدل

ورة اأقل )43 %(، 
يقيا ب�ش

%(، واآ�شيا )49 %(، واإفر
جلنوبية )63 

ريكا ا
ا كا�شحا يف اأم

 تفوق
ة، م�شجال

متباين
ن بن�شب 

ولك

رفوك�ص« 
ه »فاي

ن�شبة 25 %، تال
امليا ب

ثانية ع
تبة ال

يف املر
لورر« 

 اإك�شب
ت »اإنرتنت

و�شوف
ح مايكر

جاء مت�شف
وب�شكل اإجمايل 

شركة 
«�شفاري« اخلا�ص ب�

برا« و
ى العديد من املت�شفحات الأخرى مثل »اأو

باقية عل
شبة ال

ت الن�
ما توزع

ن�شبة 20 %، في
ب

عامليا.
رابعة 

تبة ال
يف املر

«، والذي حل 
»اآبل

قوية مع مت�شفحي 
ف�شة 

ة ا�شتخدام 35 % يف ظل منا
 بن�شب

كروم«
رتاليا هي الأقل اعتمادا على »

رة اأ�ش
�شار اإىل اأن قا

ي

ورر«. 
اإك�شبل

« و»اإنرتنت 
»�شفاري
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�إعـــــد�د: �لتحريــــر

يف هذ� �لباب نعر�س جلملة من �ملقولت 

و�لعلماء  �مل�صت�صـــــــرقني  مـــــــن  للكثريين 

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

]، وهي �صهادة من�صفة منهم رغم �أننا 
جند كثريين منهم غري م�صـــــــلمني.. �إل 

�أنها �صـــــــهادة حق �آثرو� على �أنف�صهم �إل 

�أن يقولوها.

يقـــــــول �لعـــــــامل �لفرن�صـــــــي بال�صـــــــيـــــــــــــــــــــــــر 

اهلل(  R.L.Blachere: »اإن الف�شل )بعد
يعـــود اإىل اخلليفـــة عثمـــان بـــن عفـــان 

لإ�شهامـــه قبـــل �شنـــة 655هــــ يف اإبعـــاد 

املخاطـــر النا�شئة عن وجـــود ن�شخ عديدة 

من القـــراآن، واإليه وحده يديـــن امل�شلمون 

بف�شـــل تثبيت ن�ـــص كتابهم املنـــزل، على 

مدى الأجيال القادمة«.

»ل جـــرم يف اأنـــه اإذا كان ثمة �شيء تعجز 

الرتجمـــة عـــن اأدائـــه فاإمنا هـــو الإعجاز 

البيـــاين واللفظي واجلر�ـــص الإيقاعي يف 

الآيـــات املنزلة يف ذلك العهد.. اإن خ�شوم 

حممد قد اأخطاأوا عندما مل ي�شاأوا اأن يروا 

يف هذا اأغاين �شحرية وتعويذية، وبالرغم 

مـــن اأننـــا على علـــم –ا�شتقرائيـــا فقط- 

بتنبـــوؤات الكهان، فما اجلائز لنا العتقاد 

مع ذلـــك بخطل هذا احلكم وتهافته، فاإن 

لالآيـــات التـــي اأعـــاد الر�شـــول ] ذكرها 

يف هـــذه ال�شـــور اندفاعـــا وجاللة تخلف 

وراءها بعيدا اأقـــوال ف�شحاء الب�شر، كما 

ميكـــن ا�شتح�شارها مـــن خالل الن�شو�ص 

املو�شوعة التي و�شلتنا«.

»اإن القـــراآن لي�ص معجزة مبحتواه وتعليمه 

فقـــط، اإنه اأي�شـــا، وميكنـــه اأن يكون قبل 

اأي �شـــيء اآخر حتفـــة اأدبيـــة رائعة ت�شمو 

علـــى جميع مـــا اأقرته الإن�شانيـــة وبجلته 

مـــن التحف.. اإن اخلليفـــة املقبل عمر بن 

اخلطاب، املعار�ص الفظ يف البداية للدين 

اجلديـــد، قد غدا مـــن اأ�شـــد املتحم�شني 

لن�شـــرة الدين عقـــب �شماعـــه ملقطع من 

القـــراآن، و�شنورد احلديـــث فيما بعد عن 

مقدار الفتتان ال�شفهـــي بالن�ص القراآين 

بعد اأن رتله املوؤمنون«.

»الإعجـــاز هو املعجـــزة امل�شدقـــة لدعوة 

حممد الذي مل يرتفع يف اأحاديثه الدنيوية 

اإىل م�شتوى اجلالل القراآين..«

»يف جميع املجالت التي اأطللنا عليها من 

علـــم قواعد اللغة واملعجمية وعلم البيان. 

اأثارت الواقعة القراآنيـــة وغذت ن�شاطات 

علمية هي اأقرب اإىل حالة ح�شارية منها 

اإىل املتطلبات التي فر�شها اإخراج ال�شريعة 

الإ�شالمية. وهناك جمالت اأخرى تدخل 

فيها الواقعيـــة القراآنية، كعامل اأ�شا�شي.. 

ول تكون فاعليتها هنا فاعلية منبه فقط، 

بـــل فاعليـــة عن�شـــر مبـــدع تتوطـــد قوته 

بنوعيته الذاتية..«.

�أمـــــــا �ملفكـــــــر �لفرن�صـــــــي مار�صـــــــيل بـــــــو�ز�ر 

فيقــــول: »لبد عند تعريف الن�ص القد�شي 

يف الإ�شالم من ذكـــر عن�شرين، الأول اأنه 

كتاب منزل اأزيل غري خملوق، والثاين اأنه 

»قراآن« اأي كالم حـــي يف قلب اجلماعة.. 

وهو بني اهلل والإن�شانية )الو�شيط( الذي 

يجعـــل اأي تنظيم كهنوتي غري ذي جدوى، 

لأنـــه مر�شـــي به مرجعـــا اأ�شليـــا، وينبوع 

اإلهـــام اأ�شا�شي.. وما زال حتى اأيامنا هذه 

منوذجـــا رفيعا لـــالأدب العربـــي ت�شتحيل 

حماكاتـــه، اإنـــه ل ميثل النمـــوذج املحتذى 

للعمـــل الأدبـــي الأمثل وح�شـــب، بل ميثل 

كذلـــك م�شـــدر الأدب العربي والإ�شالمي 

الذي اأبدعه؛ لأن الدين الذي اأوحى به هو 

يف اأ�شا�ص عـــدد كبري من املناهج الفكرية 

التي �شوف ي�شتهر بها الكتاب..«.

اأثبـــت التنزيـــل برف�شـــه الف�شـــل  »لقـــد 

بـــني الروحـــي والزمنـــي اأنه ديـــن ونظام 

اجتماعـــي.. ومـــن البديهـــي اأن التنزيـــل 

وال�شبيـــل الذي ظن اإمكان ا�شتخدامه فيه 

قد طبعا املجتمع بعنف..«.

»اإن القراآن مل يقـــدر قط لإ�شالح اأخالق 

عـــرب اجلاهلية، اإنه علـــى العك�ص يحمل 

ال�شريعـــة اخلالـــدة والكاملـــة واملطابقـــة 

للحقائق الب�شرية، واحلاجات الجتماعية 

يف كل الأزمنة«.

»يخلـــق الروح القراآين منـــاخ عي�ص ينتهي 

به الأمر اإىل مناغمـــة التعبريات الذهنية 

وامل�شاواة بني العقليات والنظم الجتماعية 

باأكر مما تفرت�ص الت�شريفات ال�شيا�شية 

والطوابـــع الأيديولوجية التـــي ت�شند اإىل 

الـــدول، ول يكفـــي قـــط مـــا يـــرتدد عـــن 

درجـــة تاأثري القراآن الكـــربى يف »الذهنية 

الإ�شالمية« املعا�شرة، فهو ل يزال م�شدر 

الإلهـــام الفردي واجلماعي الرئي�شي، كما 

اأنه ملجاأ امل�شلمني ومالذهم الأخري«.

»اإن الأدوات التي يوفرها التنزيل القراآين 

بنـــاء جمتمـــع  علـــى  ريــــــــب  قـــادرة ول 

حديـــــث..«.  
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يف هذ� �لباب ُنقدم جملة من �لفتاوى �ل�صادرة عن كبار ُعلماء 

�لأمـــــــة و�ملجامـــــــع �لفقهية، و�لتي تهم كل م�صـــــــلم، وزخرت بها 

�ملو�صـــــــوعات �لفقهية وُكتب �لفقه و�لدر��صـــــــات �ملتخ�ص�صة يف 

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

امل�شدر: موقع الإ�شالم �شوؤال وجواب

فضـــل الحـــــج
�حلـــــج �ملبــــرور.. هل يغفــــر كبائر �لذنوب؟

اجلــــــواب : احلمـــد هلل.. ثبـــت يف ال�شحيحني مـــن حديث اأبي 

هريـــرة ر�شـــي اهلل عنه قال: �شمعت ر�شـــول اهلل ] يقول: »من 

حـــج فلم يرفـــث ومل يف�شق رجع كيوم ولدته اأمـــه« رواه البخاري 

)1521( وم�شلـــم )1350(، وقال ]: »العمرة اإىل العمرة كفارة 

ملا بينهما، واحلج املربور لي�ص له جزاء اإل اجلنة.«

فاحلـــج وغـــريه من �شالح الأعمال من اأ�شبـــاب تكفري ال�شيئات، اإذا 

اأداها العبد على وجهها ال�شرعي، وقد ذهب جمهور اأهل العلم اإىل 

اأن الأعمال ال�شاحلة ل تكفر اإل ال�شغائر، اأما الكبائر فالبد لها من 

توبـــة وا�شتدلوا مبا رواه م�شلم عن اأبـــي هريرة ر�شي اهلل عنه، عن 

النبي ] قال: »ال�شلوات اخلم�ص، واجلمعة اإىل اجلمعة، ورم�شان 

اإىل رم�شـــان، مكفرات ما بينهن اإذا اجتنبت الكبائر«، وذهب الإمام 

ابـــن املنـــذر رحمه اهلل وجماعة من اأهل العلـــم اإىل اأن احلج املربور 

يكفر جميع الذنوب، لظاهر احلديثني املذكورين.

العيـش مع أم غيـر مسلمــة 
ما حكـــــــم �لعي�س مع و�لــــــدة غري م�صلمة؟

اجلــــواب: احلمد هلل، ل مانع من اأن يعي�ص الولد مع والدته غري 

امل�شلمـــة، اأو اأن تعي�ص هي معه، وقد يكون هذا �شببا يف هدايتها 

اإذا اأح�شـــن الولـــد لها يف املعاملـــة، واأح�شن يف عر�ـــص الإ�شالم 

عليها، والبعد عنها قد يكون �شببا يف تاأخري هدايتها .

وامل�شلـــم ماأموٌر بالإح�شان اإىل والديـــه وبرهما حتى لو كانا غري 

م�شلمني، ول يحل للم�شلم اأن يعقهما اأو ي�شيء اإليهما يف القول اأو 

الفعل، على اأن ذلك ل يعني اأن يطيعهما يف املع�شية اأو يداهنهما 

يْنَا الإن�َشاَن ِبَواِلَديِْه  يف الكفـــر الذي يعتنقانه، قال تعاىل: {َوَو�شَّ

ُح�ْشًنا َواإِن َجاَهَداَك ِلتُ�ْشِرَك ِبي َما لَيْ�َص لََك ِبِه ِعلٌْم َفاَل تُِطْعُهَما 

نبِّئُُكم مِبَا ُكنتُْم تَْعَملُوَن}.
ُ
اإِيَلَّ َمْرِجُعُكْم َفاأ

وعـــن اأ�شمـــاء بنت اأبي بكر ر�شي اهلل عنهمـــا قالت: قدمت عليَّ اأمي 

وهـــي م�شركـــة يف عهد ر�شـــول اهلل ]، فا�شتفتيـــُت ر�شول اهلل ]، 

لي اأمك«. فقلت: اإن اأمي قدمت وهي راغبة اأفاأ�شلها؟ قال: »نعم، �شِ

حكم توكيل 
غير المسلم في توزيع الزكاة

هل يجـــــــوز توكيل غري �مل�صلم يف توزيع �لزكــــــــاة؟

اجلـــواب: احلمـــد هلل، يجوز التوكيل يف اإخـــراج الزكاة، لكن هل 

ي�شرتط يف الوكيل اأن يكون م�شلماً؟

فيـــه خالف بني العلماء رحمهم اهلل: فذهب احلنفية وال�شافعية 

وبع�ص احلنابلة اإىل اأنه ل ي�شرتط.

قـــال يف »الفتـــاوى الهنديـــة« )1/ 171(: »ولـــو دفعهـــا اإىل الذمـــي 

ليدفعها اإىل الفقراء جاز لوجود النية من الآمر« انتهى.

وقـــال النـــووي رحمـــه اهلل يف »املجمـــوع« )6/ 138(: »لـــه اأن يوكل 

يف �شـــرف الـــزكاة التي له تفريقهـــا بنف�شه... قـــال البغوي يف اأول 

بـــاب نيـــة الزكاة: ويجـــوز اأن يوكل عبدا اأو كافـــرا يف اإخراج الزكاة، 

كمـــا يجوز توكيله يف ذبـــح الأ�شحية« انتهى.، وذهـــب احلنابلة اإىل 

ا�شـــرتاط كـــون الوكيل م�شلما :قـــال يف »مطالـــب اأويل النهى« )2/ 

123(: » )واإن وكل( رب مـــال )يف( اإخـــراج )الـــزكاة م�شلمـــا( علـــى 

ال�شحيـــح مـــن املذهب. قـــال يف »الإن�شاف«: لكن ي�شـــرتط فيه اأن 

يكـــون ثقـــة. ن�ص عليه، وجزم به يف الإقنـــاع و«املنتهى« لأنها عبادة، 

والكافـــر لي�ـــص من اأهلها... )ويتجه(: الإجـــزاء )ولو مع كفر وكيل(، 

حكاه القا�شي، وجزم به املجد يف »�شرحه« )لأنه مناول اإذن(، كما لو 

ا�شتنـــاب ذميا يف ذبح اأ�شحية. وقال يف »الرعاية«: )و( يجوز توكيل 

الذمـــي يف اإخراج الزكاة اإذا نوى املـــوكل، وكفت نيته، واإل فال. قال 

يف »الإن�شـــاف«: وهو قوي. انتهى. »وتقـــدم لك اأن املذهب خالفه« 

انتهى.

والذي يظهر جواز توكيل غري امل�شلم اإذا دعت احلاجة لذلك، وُحدد 

له امل�شتحقون للزكاة باأعيانهم، فتكون وظيفته اإي�شال املال اإليهم، ل 

الجتهاد يف معرفة امل�شتحقني، وتوكيل امل�شلم الثقة اأوىل. 



في�صل �لز�مل

رئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة التعريف 

بالإ�شالم

رحيــل 
األحبـــة.. 

هكـذا 
نعّوضـه

ل�شخ�ـــص  املفاجـــئ  الرحيـــل 

عزيز عـــن هذه احليـــاة يختلف 

عـــن رحيـــل �شبقتـــه مقدمـــات، 

رغـــم اأن فقد الأحبـــة كله موؤمل، 

ولكن قـــدرة الحتمـــال تتفاوت 

ب�شبـــب املفاجاأة التي جتعل هذا 

احلـــدث مثل قرعـــة طبل حرب 

كبري بحجـــم مبنى �شخم، يكون 

خـــرب الوفاة مثل �شـــوت �شربة 

واحـــدة مدوية على هذا الطبل، 

يقـــع القلـــب منها علـــى الأر�ص 

وتنقب�ص م�شاريـــن البطن، كما 

يحـــدث عند �شمـــاع دوي مدفع 

يعـــرف  ول  حـــرب،  �شاحـــة  يف 

هـــذا ال�شعور اإل مـــن �شمع تلك 

ال�شربة يف زمن احلروب. 

لقـــد ارتبطت حيـــاة الراحل مبن 

حوله وارتبطت حياتهم به، ذكريات 

بعيـــدة يف الزمـــان منـــذ �شنـــوات 

الطفولة وال�شبـــا وال�شباب، وهي 

قريبـــة يف املكان فـــال تكاد تفرتق 

مـــع مـــن حتبـــه اإل وا�شتقـــت اإىل 

لقائـــه، كتب م�شطفـــى اأمني ذات 

يـــوم بعد رحيـــل اأخيه علـــي اأمني 

“كان تواأمـــي يف الولدة واأي�شا يف 
الـــروح، مل نكن نفرتق اإل لنلتقي، 

كنا كطريف مق�ـــص ل فراق بيننا، 

مل اأ�شتطـــع حتمـــل فكـــرة فراقه 

اإل عندمـــا تذكـــرت اأنـــه اأحيانـــا 

كان ي�شافـــر ملدة طويلـــة ثم يعود، 

واعتربتـــه الآن يف �شفـــر جديـــد 

�شيعـــود منه قريبا، اأو اأذهب اإليه، 

فهداأت نف�شي، لأين �شاألتقي اأخي 

علي، ولأن هذا الفراق موؤقت”. 

نعـــم، التعامل مع فـــراق الأحبة 

�شعب، فكل �شـــيء يذكرنا بهم، 

وهـــذا �شيء جيـــد، فلماذا نريد 

اأن نن�شـــى؟ ملاذا يقـــول البع�ص، 

ل اأحتمـــل روؤيـــة �شورتـــه؟ ملاذا 

نريـــده اأن يختفي مـــن وجودنا؟ 

لقد رحـــل البـــدن وبقيت روحه 

وقيمه وعباراته، وتعابري وجهه، 

بـــل وحتـــى �شحكاتـــه وقف�شاته 

حيـــة بيننا، وبقدر ما جندد تلك 

ال�شفـــات ن�شعـــد روح الراحـــل 

العزيـــز، لقـــد ت�شـــكل كيانـــه يف 

جتاويـــف م�شاعرنـــا وتفا�شيـــل 

�شنـــوات  مـــر  علـــى  جوارحنـــا 

طويلة، ولكن، هاهو اليوم »جيل 

جديد« تركـــه الراحل من خلفه 

حامال �شفاتـــه، �شيكرب ال�شغار 

و�شيكونون رجال ون�شاء يحملون 

تلـــك ال�شفـــات، ورمبـــا يزيدون 

فيها جمال وبهاء، و�شتحل ذكرى 

ذلك الراحل الكبري حيثما برزت 

�شفاته عرب هوؤلء اجلدد، فيقول 

القائـــل يف كل يـــوم »ذكرمتـــوين 

بفـــالن، اهلل يرحمـــه، �شحيـــح، 

خري خلف خلري �شلف«... وهذا 

هو بيت الق�شيـــد، واأكرب العزاء 

يف رحيل الأحبة. 

ول ميكـــن اأن يتحقـــق »ال�شـــرب 

اجلميل« مبجرد مـــرور ال�شنني 

فالبهائـــم  النفو�ـــص،  و�شلـــوان 

اأي�شا تتـــاأمل لفقـــد �شغارها ثم 

ت�شلـــو، ولكن »ال�شـــرب اجلميل« 

بالحت�شـــاب  امل�شحـــوب  هـــو 

ورجـــاء الثـــواب والت�شليـــم لرب 

الأرباب، وهو الذي مييز املوؤمن 

ال�شلـــب عن غـــريه، لأنه ينه�ص 

ب�شرعة مـــن كبوتـــه واقفا بهمة 

عاليـــة، عينـــاه تنظـــران بحـــدة 

وب�شـــر ثاقب اإىل الأمـــام، قائلة 

العمـــل  وقـــت  “حـــان  للـــروح: 

لنغر�ـــص يف الأر�ص اأطيب ذكرى 

تبقى بعد رحيلنـــا نحن اأي�شا”.

كلمة �أخرية 

التقـــى معاويـــة ر�شـــي اهلل عنه 

ب�شاب تويف والـــده، ف�شاأله: هل 

اأو�شى اأبوك عليك اأحدا؟.

قال ال�شاب: اأبـــي اأو�شاين، ومل 

يو�ِص علي.

اأرى عقـــال  اإين  قـــال معاويـــة: 

وهمة، فبم اأو�شاك؟.

قال ال�شـــاب: اأو�شاين األ يفقد 

النا�ص اإل وجهه.

لقـــد كانـــت لأبيه خ�شـــال حلوة 

من جتهيز مائـــدة طعام لفقراء 

احلي كل يـــوم، و�شالت ير�شلها 

اإىل اأقاربـــه واأرحامه، وجمال�ص 

كرمية يغ�شاهـــا، فكانت و�شيته 

لبنه اأن ت�شتمر تلك الأمور بعد 

حياتـــه فال يفتقـــد النا�ص غيابه 

حل�شـــور من ي�شد مكانه ويجدد 

تلك اخل�شـــال احللوة يف الدنيا 

اجلميلـــة، واإمنـــا غـــاب الوجـــه 

فقــط. 




