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لق���د جاء امل�ؤمت���ر يف وق���ت منا�سب نظ���را للإ�ساءات املتك���ررة على
الر�س���ول الك���رمي [ والدين احلنيف من قبل املتطرفني والغالني من
�أتب���اع الأديان الأخرى� ،أو الالدينيني عرب مواقع التوا�صل االجتماعي
و�شبكة الإنرتنت.

ولع���ل �أب���رز ما يلفت االنتباه ه���ي التو�صيات ب�ض���رورة �إن�شاء مر�صد
�إعالم���ي لر�صد الإ�ساءات املتك���ررة على الر�سول الكرمي [ والدين
احلني���ف ،وت�شكيل فرق عمل للرد عل���ى ال�شبهات ،وتفنيد االدعاءات
الباطلة حول الر�سول الكرمي [� ،أو ال�صحابة الكرام ر�ضي اهلل عنهم،
�أو �أي م���ن املعتق���دات الدينية� ،إىل جانب �أهمي���ة ا�ستفادة امل�ؤ�س�سات
الدينية الر�سمية والأهلية م���ن مواقع التوا�صل االجتماعي ،والإبحار
يف عامل الإنرتنت للقيام بتنظيم احلمالت بالتعريف ال�صحيح بالنبي
الكرمي ،و�إجراء احلوار مع امل�ستخدمني باحلكمة واملوعظة احل�سنة.
هذه التو�صيات �أكدت النهج ال�صحيح الذي �سارت عليه جلنة التعريف
بالإ�س�ل�ام من���ذ �سن���وات ،متمثال يف االهتم���ام بالدع���وة الإلكرتونية
و�إن�ش���اء املواق���ع املتع���ددة ،حتى انتهى ه���ذا امل�ش���روع ال�ضخم بقيام
كي���ان منف�صل بذاته ا�سم���ه “جلنة الدع���وة الإلكرتونية” ،ف�ضال عن
ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة معنية مبجال الربجمة والتكنولوجيا ،البتكار
الربام���ج والتطبيقات الت���ي ت�ستهدف عملية الإمن���اء الثقايف الديني
للم�ستخدمني.
امل�شكل���ة باخت�ص���ار تنح�ص���ر يف غي���اب الرقاب���ة مبواق���ع التوا�ص���ل
االجتماع���ي ،ما �أدى �إىل �سيادة اللغ���ة املتع�صبة يف حوارات التعريف
بالر�سول.[ ،

�إذن ،اله���دف الرئي�س���ي م���ن تفعيل اجلان���ب الإلك�ت�روين يف الدعوة
�إىل اهلل ه���و تزوي���د وج���دان الأف���راد بنظ���ام قيمي �إ�سالم���ي متزن
متما�سك ،يكون فيه احلوار والتفاهم والنقا�ش من �أهم القيم واملبادئ
املمي���زة له ،واملوجه لكل الأفعال والت�صرف���ات عرب ا�ستخدام تقنيات
احلوار الإلك�ت�روين عرب الإنرتنت ،واخلدمات الت���ي تقدمها ال�شبكة
العنكبوتية.
امل�سلمون �أفرادا وم�ؤ�س�سات مطالبون مبوا�صلة العمل الدءوب لت�صحيح
املفاهي���م املغلوطة ع���ن الإ�سالم وو�ضعها يف قوالبه���ا ال�صحيحة ،من
خ�ل�ال احلوار الدعوي ع�ب�ر مواقع التوا�صل االجتماع���ي ،بالإ�ضافة
�إىل االعرتاف باحلوار و�سيلة للتوا�صل بني الب�شر ،و�إدراك قيمة ر�أي
الآخرين.
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«النجاة الخيرية» و«نظارات الهديب» توقعان اتفاقية تعاون مشترك
�أ�ش���اد مدير عام جلنة التعريف بالإ�سالم
جمال ال�شط���ي بالتعاون املتمي���ز والبناء
وال�شراك���ة املجتمعي���ة الواع���دة الت���ي
و�ضعته���ا جمعية النج���اة اخلريية �ضمن
ا�سرتاتيجيته���ا الهادفة خلدم���ة الإ�سالم
وامل�سلم�ي�ن ،مو�ضح���ا ب����أن تل���ك الر�ؤي���ة
جتل���ت يف �أوج �صوره���ا يف دع���وة كاف���ة
فئ���ات املجتم���ع الكويت���ي للم�شارك���ة يف
العمل اخل�ي�ري والتطوع���ي ،موكدا على
�ض���رورة التكاتف والت����آزر لتقدمي الدعم
والع���ون وامل�ساعدة لأ�صحاب العوز وذوي
احلاجات واملر�ضى وغري القادرين ،وذلك
تفعي�ل�ا ملب���د�أ التكاف���ل االجتماع���ي بني
امل�سلمني.
ج���اء ذلك خالل قيام ال�شط���ي نيابة عن
مدي���ر عام جمعية النجاة اخلريية حممد
الأن�صاري بتوقيع اتفاقية تعاون مع �شركة
نظ���ارات الهدي���ب الت���ي مثله���ا مديرها
العام ط���ارق الهديب ،وذلك بهدف توفري
النظارات والعد�سات الطبية وملحقاتهما
يف تلبي���ة احتياج���ات الفق���راء وامل�ساكني
وغ�ي�ر القادرين من مر�ضى العيون الذين

يعان���ون من �ضع���ف النظر م���ن املهتدين
اجل���دد ،وطالب العل���م واملعوزين وفقراء
امل�سلمني من اجلاليات الوافدة.
وثم���ن ال�شطي ه���ذه املب���ادرة الإن�سانية،
معربا عن �شكره ل�شركة نظارات الهديب
ممثل���ة يف مديره���ا العام ط���ارق الهديب
ال���ذي حر�ص عل���ى �أن تكون ل���ه م�شاركة
فعالة يف العمل اخل�ي�ري ،م�شريا �إىل �أن
تلك البادرة الطيبة تدل داللة كبرية على
�أن �أه���ل الكوي���ت جبلوا عل���ى فعل اخلري
وتقدمي الدع���م والع���ون وامل�ساعدة لغري

القادري���ن و�أ�صح���اب احلاج���ات ،وهكذا
عهدناه���م دوما �سباق�ي�ن �إىل فعل اخلري
وتخفي���ف املعان���اة ع���ن كاه���ل الفق���راء
واملحتاجني والأيتام� ،سواء كان ذلك داخل
الكويت �أو خارجها.
واختت���م ال�شطي بقوله� :إن جمعية النجاة
اخلريي���ة وجميع فروعها وجلانها التابعة
له���ا يف خمتل���ف مناط���ق الكويت حققت
منذ ن�ش�أتها الإجنازات العظيمة الدعوية
واخلريية مما �أك�سبها ال�سرية الطيبة.

«التطوعي للتعريف باإلسالم» شارك بازار مدرسة الكويت البريطانية
�ش���ارك الفري���ق التطوعي بلجن���ة التعريف
بالإ�س�ل�ام يف الب���ازار ال���ذي �أقامته مدر�سة
الكوي���ت الربيطاني���ة حت���ت �إ�ش���راف وحدة
“ green unitالوح���دة اخل�ضراء” -وحدة
االحتياجات اخلا�ص���ة -وبا�شرتاك وتنظيم
طلب���ة املدر�س���ة ،حيث �شه���د املعر�ض الذي
�أقام���ه الفري���ق التطوع���ي �إقب���اال كثيفا من
اجلمهور الذي ح�ضر البازار.

و�أ�ضافت ال�صقر �إن هذه هي الفعالية الثانية
للفريق التطوعي ،حي���ث قام منذ �أ�سبوعني
بفعالية “قواري���ر” وهي من �أكرب الفعاليات
التي �أقامتها جلنة التعريف بالإ�سالم خالل
الفرتة املا�ضية ،و�أ�سفرت عن �إ�شهار العديد
من ال�سيدات لإ�سالمهن.
و�أك���دت عل���ى �أهمي���ة تفاع���ل اجلمهور مع
اجله���د الذي يقوم ب���ه الفريق التطوعي من
خ�ل�ال امل�ساهم���ة يف دع���وة غ�ي�ر امل�سلمني
وامل�سلمات بتعريفهن بالإ�سالم.

وقالت مديرة الفريق التطوعي ال�سيدة ليلى
ال�صق���ر بهذه املنا�سب���ة� :إن الفريق م�شارك
املعر����ض،
زوار
عل���ى
جمان���ا
واملعرو�ض���ات
يف الب���ازار مبعر����ض لإ�ص���دارات وحقائ���ب
يذكر �أن الفريق التطوعي �شارك يف “ملتقى
وتعاليمه
إ�س�ل�ام
ل
با
تعريفهم
بغر����ض
وذلك
جلن���ة التعريف بالإ�س�ل�ام مبختلف اللغات،
القم���ة” الذي �أقامت���ه املدر�س���ة الأكادميية
حيث ق���ام الفريق بتوزيع تل���ك الإ�صدارات ال�سمحة.
الإجنليزية مبنطقة حولـــي.
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«دار النوري» زارت المهتدين الجدد وغير المسلمين في مستشفى الجهراء
حتقيقا للتوا�صل مع املهتدين اجلدد ،وتقدمي
كافة �أ�شكال الرعاية لهم ،وبخا�صة الرعاية
االجتماعي���ة والإن�ساني���ة ،قام وف���د من دار
النوري للتعريف بالإ�س�ل�ام باجلهراء مكونا
م���ن رئي����س ق�سم ال�ش����ؤون الدعوي���ة ح�سن
النبه���ان ودعاة ال���دار ،بزي���ارة املر�ضى من
املهتدي���ن اجلدد ،وغري امل�سلمني مب�ست�شفى
اجلهراء.
وق���ال النبه���ان به���ذه املنا�سب���ة� :إن الزيارة
ت�أت���ي يف �إطار دور اللجنة يف رعاية املهتدي
اجلدي���د ،هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى
ه���ي تعريفه���م بخل���ق �أ�سا�س���ي م���ن �أخالق
م���ن �أ�سرهم وال عوائلهم من يقوم بزيارتهم،
الإ�س�ل�ام وهو عي���ادة املري����ض ،وموا�ساته،
وبالت���ايل فهم يف حاجة ما�سة �إىل من يقدم
و�إ�شع���اره �أن هن���اك �إخوان���ا يت�أمل���ون لأمل���ه،
وي�شاركون���ه معانات���ه ،ويتمن���ون ل���ه ال�شفاء لهم اجلوان���ب الإن�سانية م���ن �إظهار للحب،
واملودة ،والإن�سانية ،والأخوة ،م�شريا �إىل �أن
واخلري وال�صحة والعافية.
و�أ�ضاف� :إن ه�ؤالء املر�ضى �أكرثهم مغرتبون مثل تلك الزيارات ت�ساعد يف ت�أ�صيل املحبة
م���ن املقيمني على �أر����ض الكويت ،وال يوجد والأخ���وة ب�ي�ن املهتدين اجل���دد وجمتمعهم

امل�سل���م ،وتثبته���م على الإ�س�ل�ام ،وت�شعرهم
بالأخوة الإميانية التي ال توجد يف عقيدتهم
ال�سابقة.
و�أك���د النبهان على �أهمية مثل تلك الزيارات
و�ض���رورة �أن يق���وم بها كل ف���رد م�سلم ،لكي
ي�شعر ه����ؤالء الأ�شخا�ص بعظم���ة الإ�سالم،
ويك���ون داعي���ا �إىل اهلل عز وجل ب���دون �أي
و�سيل���ة �س���وى تل���ك الو�سيل���ة النبوي���ة التي
�أو�صان���ا بها النب���ي [ يف احلديث� :إن اهلل
تع���اىل يقول يوم القيام���ة :يابن �آدم مر�ضت
فل���م تعدين ،قال :يا رب ،كيف �أعودك و�أنت
رب العامل�ي�ن؟! ،ق���ال� :أما علم���ت �أن عبدي
فالن���ا مر�ض فل���م تعده� ،أما علم���ت �أنك لو
عدته لوجدتني عنده ..احلديث.
واختت���م النبه���ان زيارت���ه بتق���دمي الهداي���ا
للمهتدي���ن وغ�ي�ر امل�سلم�ي�ن املوجودي���ن
بامل�ست�شف���ى ،وق���د �أع���رب املر�ض���ى ع���ن
�سعادتهم بالزيارة متمنني تكرارها.

«ففروا إلى اهلل» برنامج دعوي للجالية الكيرالوية بفرع خيطان
نظم���ت جلنة التعريف بالإ�سالم -ف���رع خيطان -رحلة ترفيهية
للجالي���ة الكريالوية حتت عن���وان «ففروا �إىل اهلل»� ،شارك فيها
�أك�ث�ر م���ن � 30شخ�ص���ا م���ن املهتدين اجل���دد وغ�ي�ر امل�سلمني،
بالإ�ضاف���ة �إىل دع���اة اللجن���ة ،وذل���ك مبنطقة اخل�ي�ران طريق
النوي�صي���ب ،وت�ضمن الربنامج حما�ض���رة دعوية ،و�ألعابا �شعبية
خمتلفة وم�سابقة لل�سباحة.
وقال الداعية عبدالرزاق فيالن يف حما�ضرته التي �ألقاها على
احل�ض���ور� :إن هذا الربنام���ج يهدف �إىل التعارف والتوا�صل بني
امل�سلمني وغ�ي�ر امل�سلمني ،و�إطالع غري امل�سلمني عن قرب على و�أكد على �أهمية عمل ال�صاحلات وم�ساعدة الآخرين ،ودعوتهم،
عادات وتقاليد امل�سلمني ،وكيفية ممار�ستهم ل�شعائرهم ،ومناق�شة و�إر�شادهــ���م �إىل الطري���ق ال�صحيح بالفــــرار م���ن املع�صية �إىل
الأفكار وال�شبهات التي تثار حول الإ�سالم وامل�سلمني.
الطاع���ة ومن اجلهــــ���ل �إىل العلـــم ،ومن الغفل���ة �إىل ذكــــر اهلل
ودع���ا عبدال���رزاق احل�ضور للف���رار �إىل اهلل عز وج���ل باللجوء عـــ���ز وجـــ���ل ,وعقب املحا�ض���رات بد�أت فعالي���ات الرحلة التي
�إلي���ه ،واالعت�صام به ،وتوحيده ،وعبادته ،من خالل اتباع �أوامره �شملت امل�سابقات والألعاب وتكرمي الفائزين.
والعم���ل عل���ى طاعته ،فق���د جاء الر�س���ول [ ب�ش�ي�را ونذيرا يذكر �أن �أحد الأ�شخا����ص �أ�شهــــر �إ�سالمه عقب عودته ب�أ�سبوع
للعامل�ي�ن ،وكذل���ك الأمم ال�سابقة ،فلم تخل م���ن ب�شري وال نذير م���ن الرحلة ت�أثــــــ���را باجلــــــو الــــذي عاي�ش���ه منذ خروجه �إىل
يعظهم ويبني لهم الطريق ال�صحيح.
حـــني عودتـــه.
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«المصطلحات اإلسالمية» دورة تدريبية لداعيات الروضة
�أكدت م�س�ؤولة العالقات العامة والإعالم
بلجن���ة جلنة التعريف بالإ�س�ل�ام – �إدارة
الرو�ض���ة الن�سائية -حر����ص الإدارة على
تطوي���ر �إمكاني���ات الداعي���ات الثقافي���ة
وال�شرعي���ة ب�صف���ة م�ستم���رة ،ولذل���ك
ت�ستدع���ي �أ�صحاب اخلربات الدعوية يف
خمتلف املجاالت.
و�أ�ضافــــ���ت العو�ض���ي :لق���د مت عقــــــــد
دورة تدريبي���ة للداعي���ات حت���ت عن���وان
“� " Islamic Terminologyأي
امل�صطلحات واملفردات الإ�سالمية ،وذلك
من �أجل تهيئة الداعيات على مناق�شة غري
امل�سلم���ات الناطقات باللغ���ة الإجنليزية،
خا�ص���ة و�أن الكث�ي�ر م���ن ال�سي���دات من
اجلاليات املختلفة يتقن اللغة الإجنليزية
مبه���ارة ،فتكون اللغ���ة الإجنليزي���ة �شيئا
�أ�سا�سي���ا يعم���ل جنب���ا بجن���ب م���ع اللغة
الأ�صلية للداعيــــة.

م���ن ال�سهل على الداعية ال���رد على مثل
تلك ال�شبهات.
و�أكدت العو�ض���ي �أن الدورة مت اختيارها
بدق���ة وعناي���ة بحي���ث تك���ون اال�ستفادة
منه���ا كبرية ،وحتقق اله���دف املنوط بها،
خا�صة تهيئ���ة الداعية للمناق�شة واحلوار
مع غري امل�سلمني ،كم���ا مت اختيار �إحدى
املتخ�ص�صات يف هذا املجال وهي الداعية
و�أ�شارت العو�ض���ي �إىل �أن الدورة تناولت املحا�ضرة "نادية �إبالغ".
�أغل���ب امل�صطلحات التي تهت���م باجلانب واختتم���ت بتوجي���ه ال�شك���ر للمحا�ض���رة
الدعوي يف العقيدة �أو ال�شريعة �أو القر�آن ال�سي���دة ناديـــــة �إب�ل�اغ وكذلك للداعيات
الكريــــ���م ..ال���خ ،م�ش�ي�رة �إىل حـــر����ص
الالئي ح�ضرن الدورة ،و�أبدين �أعجابــــهن
الإدارة على تنوع تلك امل�صطلحات لت�شمل
باملادة العلمية ،وطريقة العر�ض املب�سطة
اجلوانب ال�شرعي���ة املختلفة ،بالإ�ضافــــة
�إىل اجلوانب الأخــــرى مثل م�صطلحـــات الت���ي مت فيها ا�ستخ���دام كاف���ة الو�سائل
امل�شت�شرقني التي ت�ستخــــدم يف ال�شبهات احلديث���ة للح�صـــــــ���ول عل���ى اال�ستف���ادة
التي يوجهونها للإ�سالم ،وبالتالــــي يكون الق�صــــوى.

دار النوري بالجهراء شاركت في معرض «كتابي صديقي»
ت�أت���ي م�شارك���ة دار النوري للتعريف بالإ�س�ل�ام باجلهراء يف معر�ض
“كتاب���ي �صديقي” الذي �أقامه مركز تنمي���ة املجتمع يف �صالة تنمية
اجله���راء يف �إط���ار التعريف بلجن���ة التعريف بالإ�س�ل�ام و�أن�شطتها
املختلف���ة التي تق���وم بها يف خدم���ة اجلاليات املوج���ودة على �أر�ض
الكوي���ت ،وكذل���ك دوره���ا الدع���وي يف دع���وة غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن �إىل
الإ�سالم.
ج���اء ذلك يف كلمة لرئي�س ق�سم الدع���وة بدار النوري ح�سن النبهان
و�أكــ���د� :إن ه���ذه امل�شاركة لها �شقان� ،أحدهم���ا تعريفي؛ حيث نقوم
بعر����ض ما تق���وم اللجنة ب�إ�صداره من م���واد وو�سائط دعوية تهدف
و�أ�ض���اف :بال�ش���ك �أن الكثري ممن يعملون يف تل���ك الأماكن بحاجة
�إىل دع���وة غري امل�سلمني واجلالي���ات الإ�سالمية ،ون�سوق من خالله
�إىل م���ن يعرفه���م بالإ�سالم ،خا�صة ممن يتحدث���ون بلغات خمتلفة،
امل�شاري���ع اخلا�ص���ة باللجن���ة ،وندع���و �أي�ض���ا من خالله���ا اجلمهور
وبحاج���ة �إىل مواد دع���وة بلغاتهم لتو�صيل ر�سالة الإ�سالم لهم ،ومن
للم�ساهمة يف اجلانب الدعوي واجلانب املواردي ،و�أما ال�شق الآخر
ثم التوا�صل معهم عن طريق الدار.
فه���و قيام م�شاركة م�ؤ�س�سي���ة فاعلة وم�ؤثرة مع اجلهات وامل�ؤ�س�سات
من خالل اال�شرتاك معها يف الأن�شطة والربامج التي تقيمها ،خا�صة و�أ�ش���اد النبه���ان بالقائم�ي�ن عل���ى املعر����ض ،ومركز تنمي���ة املجتمع
�إذا م���ا كان���ت متعلقة بعملنا الدعوي �أو ن�ستطيع من خاللها تن�شيط لتوفريه���م الفر�ص���ة لقي���ام ال���دار ب����أداء دورها الدع���وي ،وكذلك
عملنا يف دعـــــوة غري امل�سلمني.
تعزيزهم �أوا�صر التوا�صل وال�شراكة بينهم وبني اللجنــة.
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التعريف بالإ�سالم

إشهار إسالم سيدتين في ختام حفل «قوارير»
فعالي���ة “قواري���ر” ه���ي باك���ورة الفري���ق
التطوع���ي للتعريف بالإ�س�ل�ام يف الدعوة
�إىل اهلل م���ن خ�ل�ال جتمي���ع �أك�ث�ر م���ن
� 300سي���دة من املهتدي���ات اجلدد ،وغري
امل�سلم���ات واجلالي���ات الإ�سالمي���ة ،حيث
�سب���ق ه���ذا احلدث الكب�ي�ر جمموعة من
الرتتيب���ات ،والدع���وات ،وتهيئ���ة امل���كان،
و�إعداد الربام���ج امل�صاحبة للحفل ،فكان
للتخطيط �أثر عظيم يف جناح احلفل.

خالله���ا باحل�ضور ،وعر����ض فيلم ق�صري
عن احلفل وامل�سابق���ات التي �سيتناولها،
ثم فق���رة امل�سابقات الثقافية والرتفيهية،
وفقــــ���رة الأحادي���ث النبوي���ة ،وتوزي���ع
اجلوائز على الفائزات.

ج���اء ذلك خ�ل�ال كلم���ة مل�س�ؤول���ة الفريق
التطوع���ي بلجن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام
ليل���ى ال�صق���ر مبنا�سب���ة الفعالي���ة الت���ي
�أقامه���ا الفري���ق التطوع���ي يف الهيئ���ة وقال���ت ال�صق���ر� :إن احلف���ل احتوى على
اخلريي���ة الإ�سالمي���ة العاملية حتت عنوان العديد م���ن الفقرات حيث ب���د�أ بال�سالم
الأمريي ،ثم �آيات من القر�آن الكرمي تلتها
“قواريــر” ،ومب�شاركـــــــ���ة «فريق جـــــــود
�إحدى املهتديات ،ثم كلمة ترحيبية رحبنا
التطوعي» ،و«فري���ق young believers
اجلالي���ة الباك�ستاني���ة» ،و«�شركة املطاحن
الكويتية».

و�أ�ش���ارت ال�صق���ر �إىل �أن احلف���ل يهدف
�إىل �إقامة ج�سور م���ن التعارف ،واحلوار
البن���اء ،والتوا�صل بني الثقافات املختلفة،
وكذلك التعريف بالإ�سالم لغري امل�سلمات
امل�ش���اركات يف احلف���ل بطري���ق الدع���وة
غري املبا�شرة ،م�ش�ي�رة �إىل �أن امل�سابقات
تخللته���ا الأحادي���ث النبوي���ة ال�شريف���ة
التي تب�ي�ن مكانـــة املـــــــ���ر�أة يف الإ�سالم،
واحلق���وق الت���ي منحهـــ���ا وميزه���ا به���ا،
وكذلك �أحاديث تخ����ص الرفق باحليوان،
و�أحاديث تخ����ص النبات ،و�آداب �إ�سالمية
كثرية ومتنوعة.

«نسائية دار النوري» تدرب داعياتها الميدانيات
الدعوة امليدانية جزء �أ�صيل من عمل الإدارة
الن�سائية ل���دار النوري للتعري���ف بالإ�سالم،
فالإدارة تق���وم على رعاية املهتدية اجلديدة
رعاي���ة �شرعي���ة وتثقيفية لتك���ون داعية يف
حميطه���ا املوجودة فيه� ،سواء داخل الكويت
�أو خارجها.
�صرحت بذلك مديرة الإدارة الن�سائية �شعاع
ال�شمري ،وقالت� :إن الإدارة تقوم بتخ�صي�ص
الف�ص���ول ال�شرعية وفق خط���ة عمل �سنوية
يت���م خالله���ا تدري���ب املهتدي���ات املثقف���ات
للقيام بواجب الدع���وة امليدانية ،خا�صة �إذا
كان���ت املهتدي���ة لديها حما�س وح���ب للعمل
الدع���وي ،كما تقوم بتوفري كادر دعوي يقوم
عل���ى رعايته���ن بتعليمهن العل���وم ال�شرعية،
و�أ�ساليب الدعوة �إىل اهلل عز وجل.

للعمل كداعيات لغريهن من غري امل�سلمات،
وخ�ي�ر مث���ال على ذل���ك هو املهتدي���ة "مي"
الت���ي �أ�شه���رت �إ�سالمها منذ ع���ام بن�سائية
دار الن���وري ،حيث دخل���ت الإ�سالم عن حب
وقناعة و�أقبلت بقلب �صادق عليه ،وحر�صت
على تعل���م تعاليمه ،و�أ�صبح���ت تطبق �أغلب
و�أ�ضاف���ت �أن الإدارة جنح���ت يف الف�ت�رة �صف���ات امل�ؤم���ن ال�ص���ادق الذي يح���ب دينه
الأخ�ي�رة يف ت�أهي���ل الكث�ي�ر م���ن املهتديات وت�سعى لتبليغه لكل من تراهم مبكان عملها
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وجريانه���ا ،وحتى عن���د خروجها لأغرا�ضها
ال�شخ�صية ،وقد �أ�سفرت جهودها يف الدعوة
�إىل اهلل ع���ن �إ�شه���ار �إ�سالم (� )4سيدات من
اجلالية الفلبينية ,ودعت ال�شمري اجلميع �إىل
م�ساع���دة املهتديات يف تلق���ي العلم ال�شرعي،
و�إف�ساح املجال لهن لكي يكن داعيات �إىل اهلل
عز وجــــل.

« كامز للتدريب" نظم دورات احترافية للمؤسسات والوزارات
نظ���م معه���د كامز للتدريب الأهل���ي التابع جلمعي���ة النجاة اخلريية
ثالث دورات احرتافية خالل الفرتة املا�ضية ،و�شملت دورة احرتاف
�إدارة امل�شاريع يف امل�ؤ�س�سات اخلريية عددا من العاملني يف القطاع
اخلريي والتطوعي من خمتلف جمعيات وم�ؤ�س�سات العمل اخلريي
يف الكوي���ت ،وذل���ك مبق���ر املعه���د مبنطقة ال�ش���رق ،وكذل���ك دورة
�سلوكي���ات ومهارات التعامل م���ع املراجعني للعاملني ب���وزارة العدل
�ضم���ن اخلط���ة التدريبية ال�سنوية للوزارة و�ش���ارك فيها  25موظفا
وموظف���ة م���ن العاملني يف خمتلف الوظائ���ف والإدارات بالوزارة يف
فن���دق "هولي���داي �إن داون تاون" ،و�أخ�ي�را دورة تعليم اللغة العربية
للعامل�ي�ن مبرك���ز البحوث والدرا�س���ات الكويتية بالتع���اون مع جلنة الدورات التدريبية التخ�ص�صية يف �إدارة امل�شاريع ،حيث قدم املعهد
التعري���ف بالإ�س�ل�ام ،و�ش���ارك فيه���ا  9م���ن العامل�ي�ن يف الوظائف هذه الدورة للمرة الأوىل يف الكويت طبقا ملفاهيم ومعايري احرتاف
القيادي���ة باملركز ،وتهدف تلك الدورات �إىل تطوير �أداء العاملني يف �إدارة امل�شاريع العاملي���ة Project Management Professional
امل�ؤ�س�سات والوزارات مبا يكفل لهم �أداء �أعمالهم مبهنية واحرتافية  PMPواملعتمدة من معهد �إدارة امل�شاريع الأمريكي.
تتوافق مع الواقع املعا�صر.
و�أ�شار يحيى �إىل �أن الدورة تطرقت �إىل كيفية �إعداد وثيقة امل�شروع
وح���ول دورة �إدارة امل�شاري���ع يف امل�ؤ�س�س���ات اخلريي���ة قال حما�ضر اخل�ي�ري ،وخطة عمل حمت���وى الأعمال ،واجل���دول الزمني لتنفيذ
الدورة املهند�س وليد يحيى� :إن معهد كامز يتميز بالتفرد يف تقدمي الأعمال ،وح�ساب التكلفة ومعايري اجلودة ،تقدير املخاطر.

«الروضة النسائية» استضافت نادي «أزيان للفتيات”
غر�س حب الدعوة �إىل اهلل عز وجل ،وحتبيب و�أعمال اخلري والرب
يف نفو����س ال�صغ���ار ،من الأ�شياء املهمة الت���ي حتر�ص عليها الإدارة
الن�سائي���ة� ،س���واء بالزيارات الت���ي تقوم بها الداعي���ات خارجيا يف
املدار����س� ،أو داخلي���ا من حيث اال�ستقب���االت الدائمة للزائرات من
الفتيات ال�صغار.
جاء ذلك مبنا�سبة ا�ستقبال �إدارة ال�ش�ؤون الن�سائية بلجنة التعريف
بالإ�س�ل�ام –الرو�ض���ة -للزائ���رات ال�صغ���ار ع�ضوات ن���ادي "�أزيان
للفتي���ات" وكان يف ا�ستقباله���ن ال�سيدة نف���وذ املطريي ،واملوظفات
والداعيات بالإدارة.
وق���د قالت الأ�ستاذة عروب العو�ضي� :إن مث���ل هذه الزيارات متثل
حدث���ا مهما بالن�سبة لن���ا حيث نقوم بعمل برنامج ترفيهي مع �شرح
مب�س���ط ع���ن �أق�س���ام اللجنة و�إجنازاته���ا ،ونعر�ض له���ن فيديو عن
�إ�شه���ار مهتدي���ة جدي���دة ،غري �أننا �أثن���اء هذه الزي���ارة قد منَّ اهلل
علين���ا ب����أن كانت هناك حالتا �إ�شهار �إ�سالم م���ن اجلالية الفلبينية،
وق���د �أ�سعدهن ر�ؤية هذا احل���دث لأول مرة ،حيث �أ�سرع َن مهنئات
بدخولهما الإ�سالم.
و�أكدت العو�ضي على �أهمية غر�س الدعوة يف نفو�س الن�شء باعتبار
�أنه���م ح�ص���ن املجتم���ع يف امل�ستقبل ،ولذلك نحر����ص على �أن تكون

تعالي���م ومبادئ الدين الإ�سالمي يف نفو�سهم منذ ال�صغر ،وتربيتهم
عل���ى كيفية الدع���وة �إىل اهلل عز وجل باحلكمة واملوعظة احل�سنة،
ب�أ�سلوب يتنا�سب مع �سنهم ال�صغري ،حيث يت�سم بال�سهولة والي�سر،
فيقوم���ون بعد ذل���ك بواجبهم جت���اه دينهم ووطنهم ,كم���ا �أمر اهلل
ور�سوله [.
وتقدم���ت العو�ضي بال�شك���ر للقائمني على ن���ادي “�أزيان للفتيات”
وحر�صهن على تن�شئة الفتيات التن�شئة الإ�سالمية ال�صحيحة.
يذك���ر �أن الفتي���ات �أح�ض���رن معهن �أربعني هدية ،عب���ارة عن ك�سوة
ال�شتاء للمهتديات اجلدد.
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ر�سائل دعوية

تعت�ب�ر اللغ���ة العربية م���ن �أقدم
اللغ���ات ال�سامي���ة ،و�إحدى �أكرث
اللغ���ات انت�ش���ارا يف الع���امل،
يتحدثها �أكرث م���ن  400مليون
�شخ�ص ،موزعني على دول العامل
العرب���ي ،بالإ�ضاف���ة �إىل العديد
من ال���دول الإ�سالمية املجاورة،
وه���ي م���ن ب�ي�ن اللغ���ات ال�سبع
الأك�ث�ر ا�ستخداما يف الإنرتنت،
والأكرث انت�شارا ومنوا.
وت�أت���ي �أهمية اللغة العربية لدى
امل�سلم�ي�ن باعتبارها لغة القر�آن
ال���ذي يعت�ب�ر م�ص���در الت�شريع
الإ�سالم���ي الأول ،والعربي���ة
هي �أي�ضا لغ���ة ال�شعائر الدينية
ل���دى امل�سلمني يف �شت���ى �أقطار
العامل.
ويحتفل العامل العربي والإ�سالمي
ه���ذه الأيام بالي���وم العامل���ي للغة
العربية ،الذي ي�صادف 18دي�سمرب
م���ن كل عام ،وه���و التاريخ الذي
�أق���رت في���ه اجلمعي���ة العام���ة
ل�ل��أمم املتح���دة �إدخ���ال اللغ���ة
العربية �ضم���ن اللغات الر�سمية
ولغة العمل يف الأمم املتحدة.
ويع���ود الف�ض���ل يف �إدراج اللغ���ة
العربي���ة لتك���ون لغ���ة �ساد�س���ة
بجان���ب تلك اللغات� ،إىل اقرتاح
تقدم���ت ب���ه مملكت���ا املغ���رب
وال�سعودية �أثن���اء انعقاد الدورة
 190للمجل�س التنفيذي ملنظمة
الأمم املتح���دة للرتبي���ة والعلوم
والثقافة (يون�سكو) عام .1973
وت�شري �إح�صاءات برنامج "العربية
للجمي���ع" غ�ي�ر الربح���ي لن�ش���ر
اللغة العربي���ة� ،أن من �سيتحدثون
"العربيـة" عام  2050نحو 647
ملي���ون ن�سم���ة كلغ���ة �أوىل� ،أي ما
ي�ش���كل نح���و  % 6.94من �سكان

الع���امل ،املتوق���ع �أن ي�صل يف ذلك
التاريخ �إىل  9.3مليار ن�سمة.
�إن �أب���رز ما مييز اللغ���ة العربية
قدرته���ا على التعري���ب واحتواء
الألف���اظ م���ن اللغ���ات الأخرى
ب�ش���روط دقيق���ة معين���ة ،ففيها
خا�صي���ة ال�ت�رادف ،والأ�ضداد،
وامل�ش�ت�ركات اللفظي���ة ،وت�ب�رز
بظاهــــــ���رة املجـــ���از ،والطباق،
واجلنا����س ،واملقابل���ة وال�سجع،
والت�شبيـــــــ���ه ،وبفن���ون اللفــ���ظ
كالبالغة والف�صاحة وما حتويه
من حم�سنات.
ل���ذا �أول���ت جلن���ة التعري���ف
بالإ�سالم �أهمي���ة خا�صة لتعليم
اللغة العربية لغري الناطقني بها
من غري امل�سلمني ومن امل�سلمني
اجل���دد ،ال�سيم���ا �أن فك���رة
ت�أ�سي����س اللجن���ة كان حموره���ا
الرئي�س���ي تعلي���م اللغ���ة العربية
للجالي���ات الواف���دة يف الكويت،
حتى ميكنه���م التعرف على دين
وعادات املجتمع الكويتي.
�إن تدري����س اللغ���ة العربي���ة كان
�سببا مبا�شرا يف �إ�سالم �أكرث من
� 20ألف �شخ�ص يف اللجنة خالل
م�سريتها املمت���دة لأكرث من ربع
قرن ،حي���ث �ساهمت اللجنة يف
تخري���ج �أك�ث�ر م���ن ثالث���ة �آالف
دار����س للغ���ة العربية م���ن �شتى
اجلن�سي���ات التي تفد على �أر�ض
الكوي���ت �سنويا ،وذلك من خالل
 200دورة تقام يف �أفرع اللجنة.
ولق���د كان هن���اك �شخ����ص غري
م�سل���م م���ن اجلن�سي���ة البنغالية
مقي���م بالكوي���ت ا�سم���ه هارون
بنكا����ش ..كان يح�ضر مع �أقرانه
امل�سلم�ي�ن ليتعلموا اللغة العربية
مب�سجد املال �صالح ،وبعد فرتة

وجي���زة �أح���ب �أن يتعل���م القر�آن
الك���رمي ،وب���د�أ يف ح�ضور در�س
املغرب ،ح�ضره وت�أثر به ،ثم قر�أ
تف�سري القر�آن ،و�أخريا قر�أ كتاب
"ملاذا قبل���ت الإ�س�ل�ام؟" ،الأمر
الذي �ساه���م يف �إ�شهار �إ�سالمه
ب�سبب تعلمه العربية.
واللجن���ة ت�سع���ى �إىل رعاي���ة
اجلالي���ات الواف���دة �إمياني���ا
وذهنيا وروحاني���ا و�شرعيا ،من جمال ال�شطي
خ�ل�ال تعليمه���م اللغ���ة العربية املدير العام للجنة التعريف بالإ�سالم
بالتعاون مع معهد كامز للتدريب
الأهل���ي ،خا�ص���ة �أن هدفنا هذا
()22
العام تخريج خم�سة �آالف طالب علمتني الدعــوة
من خالل  330دورة ،حيث تبلغ
تكلفة الطالب (25د.ك) للدورة
الواحدة.
والي���زال م�ش���روع تعلي���م اللغ���ة
العربية يخرج �سنويا العديد من
ال�شخ�صيات املتميزة يف بلدانها،
من �سف���راء دول ورجال ال�سلك
الدبلوما�سي و�أطباء ومهند�سني
و�شريح���ة عري�ضة م���ن العمالة
الوافدة.

اليوم
العالمي
للغة
العربية

�إن تعلي���م اجلاليات الوافدة لغة
الق���ر�آن الكرمي �ض���رورة ق�صوى
وواج���ب دين���ي� ،إىل جان���ب
التعري���ف بع���ادات وتقاليد �أهل
الكوي���ت م���ا ي�ساه���م يف ن�ش���ر
ثقافتنا وتراثنا العريق.
�أخريا �أدع���و كل من لديه عامل
�أو �صدي���ق �أو ج���ار �أن ي�ش���ارك
معن���ا يف دعوت���ه للح�ض���ور �إىل
اللجن���ة ،وامل�شارك���ة الفعالة يف
مثل ه���ذه ال���دورات التي تعترب
املدخ���ل الرئي�س���ي للتعرف على
الدين الإ�سالمي.

 20ألف مهتٍد في
التعريف باإلسالم
كانت اللغة العربية
وراء إسالمهم
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العامل الإ�سالمي

فالديمير بوتين :اإلسالم عنصر بارز
في الثقافة الروسية
�أك���د الرئي����س الرو�سي «فالدمي�ي�ر بوتني» خالل احتف���االت الذكرى
الـ 225لت�أ�سي�س الإدارة الدينية املركزية مل�سلمي «رو�سيا» �أن الإ�سالم
ريا �إىل مر�سوم الإمرباطورة كاترين
عن�صر مهم من ثقافة البالد ،م�ش ً
الثانية ال�صارد عام  ،1788الذي �أثبت وجود �إدارة روحية للم�سلمني
وحدت كل القادة امل�سلمني.
َّ
وقد اعت�ب�ر "بوتني" �أن ت�أ�سي�س الإدارة الروحية للم�سلمني يعد مثاال
للعامل �أجمع على احلكمة والت�سامح الديني.

أس��تراليا :العب رجبي ش��هير يعتنق
اإلسالم بمساعدة مالكم مسلم
اعتنق العب ال َّرجبي الأ�سرتايل «بليك فريج�سون» الإ�سالم ،و�شاع �أمر
اعتناق���ه بعد انت�شار �صورته مع زميله املالكم امل�سلم «�أنطوين ماندين»
�أثن���اء �أداء ال�صالة؛ حيث �أك���د رغبته يف تغيري حياته وال�شعور بال�سالم
والطم�أنين���ة ،ومبا�ش���رة حياة تخلو من اخلم���ور واملخدرات واحلفالت
املاجنة.
وقد رف�ض العب الرجبي التعليق على �أمر اعتناقه للإ�سالم ،م�ؤكدًا �أنه
�أمر �شخ�صي ،وقد حظي اخلرب برتحيب وا�سع بني �أو�ساط الريا�ضيني؛
حي���ث تلقى "فريج�س���ون" تهنئة من املالكم امل�سل���م "بيلي ديب" ،الذي
�أثنى على قرار "فريج�سون" ،متمن ًيا له التوفيق.

ترجمة كتاب «العالم
اإلس�لامي في العصر
الحدي��ث» إل��ى اللغة
الروسية
مت ترجمة كتاب الأمني العام ملنظمة التعاون
الإ�سالم���ي «�أكمل الدين �إح�س���ان �أوغلو»،
وهو بعنوان «الع���امل الإ�سالمي يف الع�صر
احلدي���ث» �إىل اللغة الرو�سية بعد ترجمته
�إىل العربي���ة ،وق���د قام «معه���د ال�شرق» لـ
«�أكادميية علوم رو�سيا» برتجمته بدعم من
رئي�س «تتار�ستان».

بريطانيا تكشف النقاب عن مؤشر
للتعامالت المالية اإلسالمية في
بورصة لندن
�أعلن رئي�س الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون عن �إطالق م�ؤ�شر جديد
للتعام�ل�ات الإ�سالمية يف بور�صة لندن� ،ضمن جهود بالده لال�ستفادة
من الأ�سواق املزدهرة للتمويل الإ�سالمي.
ووفق���ا لبيان لكامريون يتوق���ع �أن يقول رئي�س ال���وزراء الربيطاين �إن
العا�صم���ة الربيطانية "�أكرب مرك���ز للتمويالت الإ�سالمية خارج العامل
الإ�سالمي ..واليوم ميتد طموحنا �إىل ما هو �أبعد من ذلك".
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ميانم��ار :رهب��ان بوذيون
يطردون مرضى مسلمين
من مستشفى أكياب
�أف���اد مرا�س���ل لوكال���ة �أنب���اء الروهنجيا
يف «�أكي���اب» عا�صم���ة والي���ة «�أراكان»
�أن رهبا ًن���ا بوذي�ي�ن اقتحم���وا امل�شف���ى
الع���ام باملدين���ة ،وقاموا بط���رد املر�ضى
الروهنجي�ي�ن امل�سلم�ي�ن؛ بحج���ة �أن���ه
على منظم���ة التع���اون الإ�سالمي عالج
امل�سلم�ي�ن ،وال ي�سمح له���م بتلقي العالج
يف م�شفى حكومي.
وق���ال �شاهد عي���ان ملرا�سل وكال���ة �أنباء
الروهنجي���ا �إن �سي���ارة تابع���ة للم�شف���ى
قام���ت بحم���ل املر�ض���ى و�إي�صالهم �إىل
مدر�سة قرية "خو�شا فارا" و"مويل فارا"
وه���م يف �أو�ضاع �صحية حرجة ،و�أغلبهم
من الن�ساء والأطفال ال ُّر َّ
�ضع.
ومتن���ع ال�سلط���ات البورمي���ة م�سلم���ي
الروهنجيا من تلقي العالج بامل�ست�شفيات
احلكومي���ة من���ذ عق���ود� ،إال بع���د دف���ع
ر�ش���اوى باهظة ،منذ �إ�سقاط جن�سياتهم
ع���ام � 1982إث���ر انق�ل�اب ع�سك���ري يف
البـــالد.

سنغافورة :محاوالت لرفع حظر الحجاب
عن العامالت المسلمات
طالب حزب العمال ال�سنغافوري ال�سيا�سيني بالبالد ب�ضرورة �إعادة النظر
يف قرار حظر ارتداء احلجاب بالأماكن العامة ،مطالبا بحوار مفتوح يعقبه
ال�سماح للم�سلمات العامالت يف الوظائف التي تتطلب ز ًّيا موحدًا بارتداء
احلجاب ،خا�صة يف ظل اقتحام امل�سلمات ملختلف جماالت العمل.
وي�أتي هذا املطلب بعد �أن �أُثريت يف منتدى مكافحة العن�صرية يف �سبتمرب

املا�ض���ي ق�ضية من���ع املمر�ضات امل�سلمات من ارت���داء احلجاب؛ مما �أعاد
التذك�ي�ر بالفك���رة جمد ًدا ،م���ا �أدى لدخول احلكوم���ة والهيئات ذات الزي
املوح���د واملجتم���ع الإ�سالمي يف حوار �إيجابي حل���ل الأزمة ورفع احلظر؛
امل�صدر� :شبكة الألوكة.
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حـــوار :حممود بكر

ح ـ ــوار العدد

مدير املركز الربتغايل للدرا�سات العربية والبوالرية والثقافة
الإ�سالمية بوبكر بالدي يف حوار لـ «الب�شرى»:

«بالدي» في سطور

اآلثار اإلسالمية في البرتغال
مازالت باقية ..ولغتنا مليئة
بكلمات عربية..
تع�������د الربتغال من البل�������دان املتقدمة ،وحتتل املرتبة ال�������ـ 19عامليًّا من حيث جودة
احلي�������اةً ،
وفقا لوحدة معلومات الآيكونوم�ست ،ت�صن�������ف � ً
أي�ضا الدولة الـ 13الأكرث
�سلمية والبلد الثامن الأكرث عومل ـ ـ ــة ،وهي ع�ضو يف االحتاد الأوروبي والأمم املتحدة،
ونح�������ن يف ه�������ذا اللقاء نتعرف من الأ�ست�������اذ بوبكر بالدي مدي�������ر املركز الربتغايل
للدرا�س�������ات العربية والبوالرية والثقافة الإ�سالمي�������ة على تلك الدولة وكيف دخل
الإ�سالم �إليها؟ ونتعرف كذلك على ذلك املركز ودوره و�أهدافه و�إجنازاته.

حدثنا ع�������ن تاري�������خ دخول الإ�س���ل���ام �إىل
الربتغال.

متى مت ت�أ�سي�س املركز؟
مت ت�أ�سي����س املرك���ز الربتغ���ايل
للدرا�سات العربية والبوالرية والثقافة
الإ�سالمي���ة عام 2001م ،ويعترب هذا
املركز من الإجن���ازات العظيمة التي
قام به���ا �أبناء امل�سلم�ي�ن يف الربتغال
وهو الأول من نوعه من حيث الرتبية
والتعلي���م ،مل���ا يتميز به م���ن �أهداف
وا�ضحة وبرنام���ج متكامل يتم العمل
به ،ونقوم بتحديثه �سنويا مع مراعاة
التقيي���م ال���دوري للأن�شط���ة وقيا�س
معدالت الإجناز فيما مت حتقيقه من
الأهداف.

دخل الإ�س�ل�ام يف الربتغال منذ فجر
الإ�س�ل�ام عندم���ا فتح���ت اجلزي���رة
الإيربي���ة يف الق���رن الأول الهج���ري،
و�أ�س�ست الدولة الأندل�سية الإ�سالمية
بقي���ادة ط���ارق بن زي���اد ،الدولة التي
دامت خالل ثمانية قرون يف �إ�سبانيا
والربتغ���ال حالي���ا ،وكان���ت الربتغال
ت�سم���ى غرب الأندل�س ،ومن املعروف
�أن الدول���ة الأندل�سي���ة كان���ت البوابة
الأوىل لدخ���ول الإ�س�ل�ام يف �أوروب���ا،
وحتى الآن فالآث���ار الإ�سالمية باقية
وقائمة يف الربتغال ،وخا�صة يف جمال م�������ا الأه�������داف الت�������ي ي�سع�������ى املرك�������ز �إىل
اللغ���ة والثقاف���ة ،فاللغ���ة الربتغالي���ة حتقيقها؟
مليئة بكلمات عربية ،ومازالت املباين للمرك���ز ه���دف الع���ام ،وه���و �إر�ضاء
التي بناها �أجدادنا العرب وامل�سلمون اهلل ع���ز وجل بن�شر الدين الإ�سالمي
قائمة.
والدعوة اىل اهلل على ب�صريةٍ  ،وبجانب
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ذلك فهناك �أه���داف املرحلية كتعليم
اللغة العربية حمادثة وكتابة ون�شرها
بني �أبناء اجلالية الإ�سالمية ،لإمياننا
ب�أنه���ا الو�سيلة الأمث���ل لفهم الإ�سالم
واملحافظة عل���ى ا�ستمرارية الدعوة،
والرتبية الإ�سالمية ال�صحيحة جلميع
�أفراد الأ�س���رة الإ�سالمية ،واالهتمام
اخلا����ص بالأم والبن���ت امل�سلمة لأنها
املكون الأول للأ�سرة امل�سلمة ،والتوعية
الثقافي���ة والعلمية لأبن���اء امل�سلمني،
لإعداد جي���ل يتفهم متطلبات الع�صر
ويلم ب�أدوات التق���دم العلمي ،وغر�س
ح���ب الدي���ن وروح الت�سام���ح وتكوين
املواط���ن ال�صالح يف املجتمع ،والعمل
عل���ى �إن�شاء م�شاري���ع تنموية ت�ساعد
على خل���ق فر�ص عمل لأبناء اجلالية
الإ�سالمية )ك�سب ال���رزق( واالنفتاح
على الهيئ���ات احلكومية واجلمعيات
الأهلي���ة الربتغالي���ة واملجتمع ب�صفة

«بوبك�������ر مارا بال�������دي» مولود يف �سنة 1968م ،مت�������زوج وله ولدان ،تخرج
م�������ن كلية اللغة العربية  -ق�س�������م ال�صحافة والإعالم  -يف جامعة الأزهر
ال�شري�������ف مب�ص�������ر ،وح�صل عل�������ى دبلوم العل�������وم الديني�������ة الإ�سالمية يف
كلية �أ�ص�������ول الدين يف الأزهر ،وح�صل على �شه�������ادة بعد التخرج لإدارة
امل�شروع�������ات يف جامع�������ة الكتولكي�������ة يف ل�شبون – الربتغ�������ال ،عمل داعيا
ومدر�س�������ا للغة العربية والثقافة الإ�سالمي�������ة واللغة البوالرية ومرتجما
يف امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة ويف املركز الإ�سالمي يف الربتغال.

عام���ة ل�شرح وتو�ضي���ح �صحيح الدين
الإ�سالم���ي ،مع حثهم عل���ى امل�ساهمة
يف �أن�شط���ة املرك���ز االجتماعي���ة
والثقافي���ة ،وت�شجي���ع ودع���م احل���وار
الإ�سالمي– الإ�سالم���ي والإ�سالمي–
غري الإ�سالم���ي ،وحماربة ال�سلوكيات
ال�سيئ���ة )اخلمر– املخ���درات– الزنا(
وتوعية اجلالية الإ�سالمية بخطورتها
االجتماعية ،ويحظ���ى املركز باحرتام
كب�ي�ر م���ن قب���ل الدول���ة الربتغالي���ة
وم�ؤ�س�ساته���ا لأن���ه يلع���ب دورا كبريا
بالن�سب���ة للن�شاطات الت���ي ت�ساعد يف
احل�صول عل���ى اال�ستقرار يف املجتمع
الربتغايل ،لأن���ه �إ�ضافة �إىل ن�شاطاته
التعليمي���ة الت���ي ذكرناه���ا ،ل���ه �أي�ضا
ن�شاط���ات �أخرى اجتماعي���ة و�إن�سانية
ميار�سه���ا مثل تنظي���م دورات ثقافية
وم�ؤمت���رات حملي���ة ووطني���ة ودولي���ة
للتوعية.
كم يبلغ عدد امل�سلمني يف الربتغال؟
لي�س���ت هن���اك �إح�صائي���ات ر�سمي���ة
خا�ص���ة بن�سب���ة امل�سلم�ي�ن يف
الربتغ���ال ،ولكن هناك ع���دد تقريبي،
ح���وايل  80000ن�سم���ة % 80 ،منهم
م���ن �أ�ص���ل �إفريق���ي وال�ش���ك �أن عدد

امل�سلمني يف الربتغ���ال يتزايد ب�سرعة حقوق���ه مب���ا فيه���ا حق���وق ممار�س���ة
حي���ث ازداد �إىل ثالثة �أ�ضعاف خالل العب���ادة ،ويعترب الدين الإ�سالمي ثاين
�أك�ب�ر الأديان يف الربتغ���ال ،ومن �أقدم
ال�سنوات الع�شر املا�ضية.
الأديان فيها م���ن ناحية الفعلية حيث
كان���ت الربتغال دول���ة �إ�سالمية حينما
كانت تابعة للدولة الأندل�سية الإ�سالمية
عدد المسلمين
وكان���ت ت�سمى غ���رب الأندل�س ،وعلى
هذا الأ�سا�س ترى تقبال وا�ستجابة من
في البرتغــال
الربتغايل غري امل�سلم� ،سواء امل�سيحي
منه���م �أو علم���اين ،وخا�ص���ة عندم���ا
زاد ثالثـة أضعاف
نوج���ه �إليهم الدع���وات لي�شاركوا معنا
خالل السنوات
يف الن���دوات وامل�ؤمت���رات واملنا�سبات
الإ�سالمي���ة ،وب�صف���ة عام���ة هن���اك
العشر الماضية
ا�ستجابة �إيجابي���ة ،ولذلك يوجد الآن
ع���دد كبري من الربتغالي�ي�ن ا�ستجابوا
لدعواتنا واعتنق���و الإ�سالم و�أ�صبحوا
كي�������ف ت�������رون ا�ستجابة غ���ي���ر امل�سلمني م�سلمني ويلعبون دورا �إيجابيا جدا يف
الدعوة الإ�سالمية يف الربتغال.
عند دعوتهم للإ�سالم يف الربتغال؟
رغ���م �أن الربتغ���ال دول���ة علمانية ف�إن ما الو�سائل التي تقومون من خاللها
�شعبها يعترب من ال�شعوب الأكرث تدينا بدعوة غري امل�سلمني �إىل الإ�سالم؟
يف �أوروب���ا ،وعنده���م روح الت�سام���ح
م���ع الأدي���ان الأخرى مبا فيه���ا الدين
الإ�سالم���ي ويتعاطفون م���ع امل�سلمني،
و�سنت الدولة الربتغالية القوانني التي
ت�سم���ح بحري���ة االن�س���ان يف ممار�سة

تنظي���م الن���دوات واملحا�ض���رات
وامل�ؤمت���رات والدوري���ات وتوزي���ع
الن�ش���رات والدع���وة عل���ى الإنرتن���ت
وتنظيم احتف���االت املنا�سبات الدينية
كعيد الأ�ضحى وعيد الفطر.
( )131ــ ينـــاير  2014ــ �صفــــر
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ح ـ ــوار العدد

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ �دارة ا�ﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

إدارة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ه�������ل هناك جه�������ود �إعالمية من قب�������ل املركز
للتعريف به وب�أن�شطته عرب الـ� TVأو ال�شبكة
العنكبوتية للو�صول �إىل �أكرب �شريحة؟

التوا�ص ــل Contactos
Rua José Estevão nº3 A
2720319- Amadora Portugal
TEL : 00351214964712
Fax : 00351214964712
Mob: 00351919817856
00351926055199
E-mail:cpapci@yahoo.com
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واملرك���ز حاليا ازداد عدد الأع�ضاء الفعليني
في���ه �إىل �أكرث من �ألفني ع�ضو� ،أما الأع�ضاء
غ�ي�ر املبا�شري���ن فه���م �سبع���ة �آالف ،وهذه
الزي���ادة تدل عل���ى ثقة املجتم���ع الإ�سالمي
والربتغايل يف املركز ،كما يبلغ عدد املهتدين
�إىل الإ�س�ل�ام عن طريق املرك���ز حوايل 15
�شخ�صا من الربتغاليني الأ�صليني يف العام.

نع���م هناك جه���ود �إعالمية م���ن قبل املركز
للتعري���ف بالإ�سالم وباملرك���ز و�أن�شطته كما
�أنن���ا نق���وم بالدع���وة م���ن خ�ل�ال الن�شرات
والدورات واملحا�ضرات وامل�ؤمترات ،ونتمنى
لو جند م���ن يدعمنا وميولن���ا لإن�شاء �إذاعة
ما �أبرز احتياجات املركز؟
ونكون م�ستقلني ونذيع ن�شاطاتنا.
�أوال وقب���ل كل �شيء طل���ب الدعم للح�صول
كيف ترون جتربتكم مع الدعوة يف الربتغال؟
على مق���ر جديد مالئم للمرك���ز الإ�سالمي
احلمد هلل ..جتربتنا مع الدعوة يف الربتغال يف �أوروب���ا ،ويك���ون �أو�سع ،وميك���ن �أن يلبي
نفتخ���ر به���ا لأنها خدم���ة اخرتته���ا بنف�سي مطالب الرواد والطلب���ة ،لأن مقرنا احلايل
لأتلق���ى الأج���ر م���ن اهلل �سبحان���ه وتعاىل� ،صغري جدا ال يلبي متطلبات الرواد والطلبة
و�أ�ساه���م يف هداي���ة جمتمع���ي و�إحياء كلمة
فلدينا �أكرث من �ألفني ع�ضو وم�ساحة مقرنا
اهلل ورفع راية الإ�سالم يف �أوروبا.
ح���وايل 80مم 2ونريد �أن ن�شرتي عمارة لها
وممار�سة الدعوة الإ�سالمية يف �أوروبا لي�ست دوران ،وجت���رى فيها الإ�صالح���ات الالزمة
باملهمة ال�سهلة لأنها تتطلب �إمكانيات مادية وحتول �إىل �أق�سام خمتلفة مبا فيها امل�سجد
ومالية وفهم عقلي���ات ونف�سيات املجتمعات بحيث ي�س���ع �أكرث من مائت�ي�ن �شخ�ص لأداء
الأوروبي���ة وعلم���ا كافي���ا حت���ى ت�ستطي���ع �صلوات اجلمع والرتاويح وعدد من الف�صول
مواجه���ة التيارات امل�ضادة وتتعاي�ش مع هذه
الدرا�سية و�أق�س���ام الإدارة وف�صول خدمات
املجتمعات �سلميا.
الإغاث���ة واخلدم���ات االجتماعي���ة ،وخا�صة
م�������ا �أبرز �إجن�������ازات املرك�������ز وكم ع�������دد الذين للأ�س���ر م���ن الفق���راء وامل�ساك�ي�ن واملعوقني
يدخلون يف الإ�سالم �سنويا عن طريقه؟
والطلبة ،ونكرر دعوتنا �إىل �أ�صحاب املعايل
للمرك���ز العدي���د م���ن الإجن���ازات و�أهمه���ا واخلريات يف دولة الكويت وخارجها لتقدمي
التق���دم والنم���و يف جمي���ع االجتاه���ات الدعم ..ونحن من ه���ذا املنرب نقدم ال�شكر
التعليمي���ة والدعوي���ة والتوعوية الإ�سالمية� ،إىل الكويت العظيمة حكومة و�شعبا.

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ا�وﻟﻰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
ﻣﻴﻜﻨﺔ ا�ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ا�داءات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﻴﺮي

م�شاريع النجاة

اإلحصائيات الشاملة

إنجازات مشروع األضاحي

– 1434

 2013م

م

الدولة

1

الكويت
باك�ستان
ت�شاد
�سوريا
فار�س
م�صر
اليمن
ك�شمري /باك�ستان
بنغالدي�ش
�ألبانيا
الأردن

2
3

تتق���دم جمعي���ة النج���اة اخلريي���ة – �إدارة امل�شاري���ع
والت�سوي���ق اخل�ي�ري �إىل جمي���ع الأخ���وة الأخ���وات
املتربع�ي�ن بخال����ص ال�شكر واالمتن���ان على تربعهم
الك���رمي له���ذا امل�ش���روع اخل�ي�ري الذي يه���دف �إىل
اال�ستف���ادة م���ن اللح���وم بتوزيعه���ا عل���ى الفق���راء
واملحتاجني لتحقيق غاية من الغايات املهمة يف الدين
الإ�سالمي وه���ي التكافل االجتماع���ي بني امل�سلمني
جميعا� ،سواء داخل دولة الكويت �أو خارجها.
فهنيئ���ا لكم من �ساه���م يف جناح امل�شروع لهذا العام،
و�أق���ام �سن���ة ابين���ا �إبراهيم عليه ال�س�ل�ام يف الذبح،
و�سنة الر�سول [ يف النحر ب�أول �أيام عيد الأ�ضحى
املب���ارك ..واليك���م الإجنازات التي حققه���ا امل�شروع
داخل الكويت وخارجها..

4
5
6
7
8
9
10
11

نوع الأ�ضحية

غنم

195
40

بقر
5

عدد الأ�سر امل�ستفيدة
975
250

57

285

41

205

4

20

58

11

400

73

365

273

1365

127

4

900

14

70

137

1000

�أجمايل عدد الأ�سر امل�ستفيدة

 3275م�ستفيد

ميزاني ــة امل�شــروع  54900 :دينار كويتي

�أ�ضاحي جلنة زكاة �سلوى يف «ك�شمري»

توزيع الأ�ضاحي يف بنغالدي�ش
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ملف العدد

كتب :حممــــود بكر

صناعة المناخ الداعم للحوار الحضاري..

الشروط والعوائق
يعك�س روح اجلدي���ة واملبادرة ،مبعنى
�أن���ه يقيم حتديات �أم���ام الأطراف ال
ميك���ن �أن ت���زول �إال بر�ص���د الوقائع
والربام���ج واملمار�س���ات التي ترتجم
الرغب���ات والنواي���ا �إىل �أفعال حتقق
غايات احل���وار احل�ض���اري ومراميه
الإن�سانية.

الندوة اخلام�سة مللتقى «تنادي" التابع
مل�ش���روع «�سواء» ،و�ش���ارك فيها وكيل
وزارة الأوق���اف الدكتور عادل الفالح
ونخب���ة م���ن املحا�ضري���ن؛ د� .سعي���د
كامليف (رو�سيا( مدير معهد احل�ضارة
الإ�سالمية مبو�سكو ،ود� .سعيد �شبار
)املغ���رب( رئي����س مرك���ز درا�س���ات
املعرفـــــ���ة واحل�ض���ارة املغ���رب ،و د.
كنعان مو�سيت�ش (البو�سنة والهر�سك)
�أ�ستاذ الدرا�س���ات احل�ضارية جامعة
�سراييف���و ،وح�ضره���ا نخب���ة م���ن
املتخ�ص�ص�ي�ن واملهتم�ي�ن باحل���وار
احل�ضاري بني ال�شرق والغرب.

�إن ت���وايل الأح���داث امل�ؤ�ش���رة عل���ى
ا�ستمرارية ثقاف���ة االحتكاك ال�سلبي
والت�صادم بني العامل العربي الإ�سالمي
والغرب يقدم م�ؤ�شرات مهمة على �أن
مو�ضوع «احلوار احل�ضاري" لي�س من
قبيل املو�ضوعات التي ي�سهل التوافق
حوله���ا مفهوم���ا و�آلي���ات وممار�سة،
و�إمن���ا ه���و مو�ض���وع يكتنف���ه العديد وبغية التناول العلمي لتحدي» �صناعة
م���ن الإ�شكاالت على م�ستوى �شروطه املن���اخ الداع���م للح���وار احل�ضاري»،
وعوائق���ه ،وهو ما ميك���ن �أن ن�صطلح وتق���دمي ق���راءة متوازن���ة حلركية كل
عليه بـ «�صناعة املناخ الداعم للحوار ط���رف يف اجت���اه الت�أ�سي����س لتل���ك
احل�ضاري».
ال�صناعة والتمك�ي�ن لها ،و�إ�سهاما يف
�إن �صناع���ة ه���ذا املن���اخ ميثل حمورا الوق���وف على �شروط تل���ك ال�صناعة
يتج���اوز الإ�ش���كاالت النظري���ة وعوائق���ه واملنج���ز منه���ا وامل�ؤج���ل ،و�سع���ى امللتق���ى �إىل حتقي���ق ع���دة
والتجاذبات الفكري���ة الفل�سفية حول عق���دت وزارة الأوق���اف وال�ش����ؤون �أه���داف منها :ر�صد خمتلف املواقف
املوقف منه ت�أييدا �أو رف�ضا �أو توج�سا ،الإ�سالمي���ة بدولة الكويت ندوة حتت م���ن �ش���روط �صناع���ة من���اخ منا�سب
ذل���ك �أن���ه ال يعك�س درج���ات الرغبة عنوان "�صناعة املناخ الداعم للحوار للح���وار احل�ض���اري وعوائقه و�آفاقه،
واحلما�س���ة وح�س���ن النواي���ا ،و�إمن���ا احل�ضاري :ال�شروط والعوائق" ،وهي والت�أكيد على �أن ال�شبهات امل�صاحبة
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ملقول���ة احل���وار احل�ض���اري تعود ،يف
�أ�سا�سها� ،إىل غي���اب الوعي ب�ضرورة
�صناعة املناخ املالئ���م ،والتوافق على
�أن �صناع���ة املن���اخ الداع���م للح���وار
احل�ض���اري م�س�ؤولية ال���ذات والآخر
على حد �س���واء ،وتفعيل �آليات النقد
العلم���ي للحال���ة الراهن���ة للح���وار
احل�ضاري بعيدا عن املثالية والتهوين،
والت�أكي���د عل���ى �أن تفعي���ل احل���وار
احل�ضاري رهني بالتوافق على �أهمية
�صناعة املناخ املالئم لنجاحه.
الوحدة الإن�سانية والتعاي�ش واحلوار
قيم ثابتة
وحول �أهمي���ة احلوار احل�ضاري قال
د.ع���ادل الفالح� :إن هذا امللتقى ي�أتي
تنفيذا وتطبيق���ا للعديد من الربامج
وامل�شاري���ع الت���ي ميك���ن �أن مت�ض���ي
�أ�شواط���ا ممت���دة يف م�س�ي�رة احلوار
احل�ض���اري ،التي تنف���ع الإن�سانية يف
حا�ضرها وم�ستقبلها ،وتقدم الربهان
عل���ى �أن قي���م الوح���دة الإن�ساني���ة
والتعاي����ش واحل���وار هي قي���م ثابتة،
له���ا قوة تفوق ق���وة ال�شقاق وال�صراع
والتناح���ر ،وتتج���اوز �سلط���ة احلدود
اجلغرافية والفكرية واملذهبية.

الفكر واملعرفة املتب�صرين �أنف�سهم يف
منعطف من الإ�شكاالت واال�ستفهامات
وال�شك���وك ،فب���دل �أن متت���د العملية
�إىل الأمام بخطوات منهجية وعملية
حمكم���ة ،جن���د �أن اجله���ود مازالت
تب���ذل للتدلي���ل عل���ى �أهمي���ة احلوار
احل�ض���اري و�ضرورت���ه وم�شروعيته،
مع �أن التحديات الفكرية وال�سيا�سية
والقيمي���ة والبيئي���ة ت�ستدعي جتاوز
ذلك كله �إىل ميادين العمل اجلماعي
امل�ش�ت�رك �إنق���اذا للعامل م���ن �أزماته
املتتالية على عدد كبري من الأ�صعدة
وامل�ستويات.

صناعـة المنــاخ
الداعـم للحوار
يتطلــب روح
تتسم بالجديـة
والمبـادرة ورصـد
الوقائع والبرامـج
والممارسـات
ال�سادة العلماء ..م�س�ؤولية جميع
الأطراف

�صعوبات يواجهها احلوار احل�ضاري و�أ�ش���ار �إىل �أن �صناع���ة املن���اخ ميثل
و�أك���د الف�ل�اح عل���ى �أن احل���وار املدخ���ل الطبيع���ي وال�سلي���م لأي
احل�ض���اري يواجه �صعوب���ات داخلية حديث ح���ول واقع احلوار احل�ضاري
وخارجي���ة الح�ص���ر لها ،ويج���د �أهل و�آفاقه ،وكيف ت�سهم جميع الأطراف

يف �صناع���ة املن���اخ املالئ���م لعر����ض
مقول���ة احل���وار احل�ض���اري وبي���ان
�أهميته واالنخ���راط يف تفعيله فكريا
واجتماعي���ا و�سيا�سيا وح�ضاريا ،فما
مل جنب عن الأ�سئلة املتعلقة ب�صناعة
ه���ذا املن���اخ والعوائ���ق الت���ي حت���ول
دونه وال�شروط الت���ي يتعني توافرها
ل�ضمان جناح���ه ،ومامل جتب النخب
املفك���رة والأطر العلمي���ة وامل�ؤ�س�سات
املهتم���ة ب�صناع���ة الفك���ر وت�شكي���ل
ال���ر�ؤى واملواق���ف -م���ا مل جتب تلك
النخ���ب عل���ى �أ�سئل���ة �صناع���ة املناخ
املالئ���م للح���وار احل�ض���اري ،ف�إن كل
ما يت�صل مب�شروع احلوار احل�ضاري
�سيظ���ل ح�ب�را عل���ى ورق ،وقد يظل
ب�ضاعة تُتَداول يف ال�صالونات الأدبية
وامللتقيات الفكرية.
�إن �صناع���ة ه���ذا املن���اخ ميثل حمورا
يتج���اوز الإ�ش���كاالت النظري���ة
والتجاذبات الفكري���ة الفل�سفية حول
املوقف منه ت�أييدا �أو رف�ضا �أو توج�سا،
ذل���ك �أن���ه ال يعك�س درج���ات الرغبة
واحلما�س���ة وح�س���ن النواي���ا ،و�إمن���ا
يعك�س روح اجلدي���ة واملبادرة ،مبعنى
�أن���ه يقيم حتديات �أم���ام الأطراف ال
ميك���ن �أن ت���زول �إال بر�ص���د الوقائع
والربام���ج واملمار�س���ات التي ترتجم
الرغب���ات والنواي���ا �إىل �أفعال حتقق
غايات احل���وار احل�ض���اري ومراميه
الإن�سانية.
( )131ــ ينـــاير  2014ــ �صفــــر

1435

23

ملف العدد

ودعا الفالح اجلميع �إىل الإ�سهام يف
و�ض���ع اليد على طبيعة املناخ املن�شود
لتحقيق احلوار ،وكيف ميكن �صناعته،
وما ه���ي م�س�ؤولية خمتلف الأطراف
يف ت�شيي���د �صرحه ،مع ر�صد خمتلف
املواق���ف من �ش���روط �صناع���ة مناخ
منا�س���ب للحوار احل�ض���اري وعوائقه
و�آفاق���ه ،م���ن خ�ل�ال تن���اول ه���ادئ
و�صريح ،والت�أكي���د على �أن ال�شبهات
امل�صاحب���ة ملقولة احل���وار احل�ضاري
تع���ود ،يف �أ�سا�سها� ،إىل غياب الوعي
ب�ضرورة �صناعة املناخ املالئم ،دون �أن
نن�س���ى الت�أكيد على �أن تفعيل احلوار
احل�ضاري رهني بالتوافق على �أهمية
�صناع���ة املن���اخ املالئم عل���ى م�ستوى
الأف���راد وامل�ؤ�س�سات والدول� ،صناعة
نزيه���ة ال تت�أث���ر بامل�صال���ح والأهواء،
وال تخ�ض���ع للح�ساب���ات ال�سيا�سي���ة،
وال ت�ستجيب للنزعات والت�صريحات
ال�صادمة التي تفاجئ العقالء كل يوم
يف و�سائل الإعالم العربية والأجنبية
على حد �سواء.
�سياق زماين ومكاين للحوار
وحول مفهوم «�صناعة املناخ و�شروطه»
ق���ال رئي�س مرك���ز درا�س���ات املعرفة
واحل�ضارة باملغ���رب د� .سعيد �شبار:
�إن احلدي���ث عن �صناعة مناخ للحوار
م�س�ألة مهمة جدا ،ولها �سياق مكاين
وزم���اين ،فق���د �أق�س���م اهلل عز وجل
24
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مبواقع النج���وم ومل يق�س���م بالنجوم الدين الإ�سالمي ،كقيم العدل واحلرية
ذاته���ا ،واملفاهيم ال ميكن �أن تن�ش�أ �إال والتق���وى وغريه���ا ،وعل���ى امل�سلم �أن
يف مدى وحميط معني ،فكل املفاهيم يبذل جهده لإعادة الدالالت وامل�آالت
احل�ضاري���ة والثقافي���ة والقيمي���ة ال لإيجاد احل���وار باعتبار �أننا �أ�صحاب
ميكن �أن ت�ؤدي وظائفها دون �أن يتهي�أ ح�ضارة ت�ؤمن باحلوار.
لها املن���اخ الطبيعي ال���ذي ميكن من ولتفعيل دور احلوار قال :ينبغي علينا
خالله �أن تعمل وتنمو ب�شكل طبيعي .التع���رف عل���ى �إمكاناتن���ا و�إمكان���ات
و�أ�ضاف� :إن احلوار له جانب �شرعي،
فهو موجود يف القر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية ،ولكن م�س�ألة تثار يجب التنبيه
عليها ،وهي هل يجوز احلوار يف ظل
�ضعف الأمة وتفككها؟� ،أو ننكفئ على
الذات يف ظ���ل ذلك الو�ض���ع؟� ،أم �أن
هذا الو�ضع يحفزنا على امل�شاركة؟.

تفعيل الحوار
الحضاري
رهين بالتوافق
على أهمية
صناعة المنـاخ
المالئـم على
مستـوى األفـراد
والمؤسسات
والدول

غرين���ا احلواري���ة ،و�ض���رورة التعرف
عل���ى خ�صو�صياتن���ا وخ�صو�صي���ات
غرينا ،وبالنهاية احلوار عطاء ،والبد
م���ن الإف���ادة من���ه ،فالق���ر�آن الكرمي
عندما اعتربنا �شعوب���ا وقبائل �أمرنا
بالتع���ارف ،وق���ال العلم���اء :التعارف
لي����س تب���ادل التهاين ،بل تب���ادل قيم
املعروف فيما بينن���ا ،فاحلوار الدائر
بني ح�ضارات �أو ثقافات �أو �أديان هو
امل�صال���ح واملنافع التي ت�ؤهل الب�شرية
�إىل مقامات �أف�ضل و�أرقى.

احلل���ول هي الت���ي مفاهيمه���ا قادرة
عل���ى التح���دي وا�ستيع���اب خمتل���ف
امل�ش���كالت احل�ضاري���ة والثقافي���ة،
ونعتقد �أن احل�ضارة الإ�سالمية كونية
الإطار وعاملي���ة الر�سالة ،قادرة على
تق���دمي اقرتاح���ات حقيقي���ة للعامل،
حيث تق���دم حل���وال ناجع���ة للب�شرية
كله���ا ،ولك���ن للأ�سف نح���ن ال نعمل
عل���ى املفاهي���م احلواري���ة احلقيقية
كاخلريي���ة والو�سطي���ة والإن�ساني���ة
وغريها من الكليات..
عوائق احلــوار احل�ضاري

امل�سلم ،وتطفئ حركته الراهنة ،وكلما م���ن الأمكان���ات يف كاف���ة العلوم ،من
ارتبطنا ب�أ�صول الوح���ي كنا �أكرث قدرة �أجل نه�ضة جديدة قادرة على التدافع
عل���ى التفاعل الإيجاب���ي ،وكلما تخلفنا والتوا�صل احل�ضاري احلقيقي.
ع���ن الوح���ي يف ال�ص���دام التاريخ���ي احل ــوار احل�ضاري ..م�س�ؤولي ـ ــة من؟
�أ�صبحنا عاجزين عن التفاعل و�ضعفت
�إمكاناتن���ا يف التوا�ص���ل ،ول���ن يك���ون �أما الدكتور �سعي���د كامليف (رو�سيا(
للم�سلمني قدرة تفاعلية حوارية خا�صة مدي���ر معه���د احل�ض���ارة الإ�سالمي���ة
بع���د جتزئ���ة الأم���ة �إال �إذا �أ�صبحن���ا مبو�سك���و ،فق���د ق���ال ع���ن �أط���راف
عل���ى كلم���ة �س���واء ،وتوحي���د ال�ص���ف ،احل���وار احل�ضاري :ان�ضم���ت رو�سيا
فاالختالف �ش���يء �إيجابي ولكن ينبغي يف الع���ام � 2005إىل منظمة التعاون
الإ�سالم���ي ،كع�ض���و مراق���ب يف هذه
�أن يكون هناك �صف واحد.
املنظم���ة اجلديدة ،كم���ا ان�ضمت �إىل
امل�ؤ�س�سة الإ�سالمي���ة للرتبية والعلوم
والثقاف���ة ،و�أ�س�س���ت يف رو�سي���ا يف
جهــل إمكانات
الأع���وام الأخ�ي�رة  7جامعات ،بدعم
األمـة الحضاريــة
م���ن املركزية الرو�سية ،كما �أ�س�س من
التقدميـة التحررية
قب���ل احلكوم���ة �صندوق دع���م العلوم
من معوقــات
والثقاف���ة والرتبية الإ�سالمية ،كذلك
صناعـة المنـــاخ
دخ���ل الربنام���ج احلكوم���ي اخلا�ص
«تعلم الثقاف���ة واحل�ضارة الإ�سالمية
الداعـم للحــوار
املعم���ق» كل اجلامع���ات الت���ي تدر�س
الحضـاري
العل���وم الإن�سانية .فال���كل يف رو�سيا
يت�ساب���ق لتحقي���ق م�ضم���ون احل���وار
واختت���م ببي���ان �أننا جنه���ل �إمكاناتنا
الذاتي���ة ،فكث�ي�ر م���ن نخ���ب الأم���ة احل�ضاري.

و�ش���دد عل���ى �ض���رورة التح���رر م���ن
الكثري من الروا�س���ب التاريخية التي
تقي���د وتثق���ل كاه���ل العق���ل امل�سلم،
فالآخر يعمل على هوية كيانه الثقايف
والفك���ري والدين���ي واالقت�ص���ادي
وال�سيا�سي ..وال ينبغي �أن نلومه على
�أن���ه متقدم ،فه���ذا �ش�أنن���ا امل�سلمني،
م�ش�ي�را �إىل �أن املفاهيم الكونية هي
ما قاله اهلل �سبحانه وتعاىل ،كالقر�آن
الكرمي ،وبيان ر�سوله [ ،فهذا احلق
الذي ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال
من خلفه� ،أما االجتهادات فينبغي �أن ينبهرون بالغرب ،ويتجاهلون �إمكانات ويت�ساءل د�.سعي���د :هل يبقي احلوار
ال حت���ل حمل الوح���ي املطلق ،فهناك الأمة احل�ضارية التقدمية التحررية ،بني الأديان و�أتباعها كما كان �سابقا،
الكث�ي�ر من املقوالت التي تكبل العقل والنه�ضوي���ة ،والتحديثية ،واال�ستفادة �أم �ص���ارت هن���اك تغ�ي�رات ال يجوز

الق�ضايا الإن�سانية عامل م�شرتك
للحوار

ف�إذا ما عجزنا عن التوا�صل عن طريق
القي���م والأفكار فمن املمكن التوا�صل
ع���ن طري���ق الق�ضاي���ا الإن�ساني���ة،
كالطاق���ة والبطال���ة وال�صحة والبيئة
وغريه���ا ،حيث تعترب الآن �أي م�س�ألة
«م�شكلة �إن�سانية» ،وحتتاج �إىل حلول
وي�ضي���ف� :إن ع���دم تواف���ر الظروف كوني���ة ،والثقافة �أو احل�ض���ارة قادرة
وال�شروط املثلى للح���وار لي�س مربرا على اقرتاح حلول كونية لأي م�شكلة،
للتخلي عنه ،فاحلوار �أ�صل �أ�صيل يف والثقاف���ة الت���ي تق�ت�رح مث���ل تل���ك
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�إهماله���ا؟ ،و�إذا كان���ت هناك تغريات
فالب���د م���ن فهمه���ا فهم���ا �سليم���ا
و�إدراكها �إدراكا �سديدا وذلك ل�صيانة
الأر�ض من ف�ساد ه�ؤالء الذين يدعون
�أنهم م�صلح���ون ،ويف الواقع يهددون
احل�ض���ارات ،ونق�صد به���م �أ�صحاب
الإحلاد الذين كان���وا واليزالون تيارا
حماربا للح�ضارات الإن�سانية كافة.

القيم املطلقة والن�سبية يف احلوار ملناخ احل���وار احل�ضاري ،ويجب على
�أما د.كنعان مو�سيت�ش �أ�ستاذ الدرا�سات امل�سلم�ي�ن بذل جمه���ود كبري يف هذا
احل�ضارية جامعة �سراييفو ،فقد قال :املج���ال ،وال ن�ست�سه���ل م���ن املعروف
لق���د كان هناك تخ���وف عندما �أطلق �شيئا.
هذا امل�صطلح بحكم املوقع اجلغرايف وعلين���ا �أي�ض���ا �إيجاد املن���اخ للتعارف
للبو�سن���ة والهر�س���ك ،فقد كان هناك والتحاور وفق منهج �شرعي ،انطالقا
خ���وف على القيم املطلق���ة ،علما ب�أن من قول���ه تعاىلَ } :و َج َعلْنَاك��� ْم ُ�ش ُعو ًبا
ه���ذه الأخرية لن تتح���ول �إىل ن�سبيةَ ،و َق َبائِ��� َل ِلتَ َعا َر ُفوا ،{..ويجب �أن يكون
لأن لها قوتها ور�سوخها .ولي�س هناك وراء احلوار احل�ضاري م�صلحة ،وهي
م���ا يخ�ش���ى منه عن���د �إرادة احلوار ،الإ�صالح.
فاملعتق���د ال�سلي���م ال يخ�شى �أن يطلع وحول مفهوم �صناعة املناخ قال� :إنها
علي���ه غريه ،وال يخ�ش���ى من االطالع عملية فكرية نظرية ،تهدف �إىل منح
على غ�ي�ره ،لكن امل�شكل���ة �أن املعتقد النا����س بيئة منا�سب���ة ،للتوا�صل فيما
يف بع�ض الأحي���ان يتحول �إىل جمرد بينهم ،ومن ثم متكينهم من �إدارة تلك
تقليد.
العملية.
االحتكاك ال�سلبي �أم الإيجابي
ولكي يكون احل���وار مثمرا قال :البد
�إننا نت�ساءل من م�صلحة من الت�صادم م���ن توافر �أج���واء له ،منه���ا احلرية،
�أو االحت���كاك ال�سلبي ،فعندما نطرح فالأم���ة الإ�سالمي���ة تفتق���د احلرية،
االحت���كاك الإيجاب���ي ف�إنن���ا نواج���ه وكذل���ك امل�س���اواة ،والتمت���ع بالثقافة
ه����ؤالء الذي���ن ينفث���ون �سمومه���م يف الأ�سا�سي���ة ،وحتدي���د املعاي�ي�ر لن�شر
املجتمعات الإن�سانية.
الثقاف���ة الإ�سالمي���ة .كم���ا الب���د من
ويكم���ل :لتحقيق ح���وار فع���ال ف�إننا احلوار ب�ي�ن امل�سلم�ي�ن �أنف�سهم �أوال،
بحاج���ة �إىل حتدي���د امل�صطلح���ات ،وحماول���ة ح���ل الإ�ش���كاالت الت���ي
كم�صطلح ال�شرق والغرب ،فامل�سلمون تعرت�ضهم.

وي�ضيف :نحن من خالل خربة مريرة
عا�شه���ا امل�سلمون حتت ظلم الإحلاد،
ا�ستنتجن���ا �شيئا مهم���ا �أنه يجب على
املذاهب والأدي���ان املختلفة �أن تتحد
يف مواجهة عدو ل���دود ،فهو حمارب
للدي���ن ،فلذل���ك �إذا انت�صر فلن يبقى
�أي جمال لأي ديانة ،وعليه ف�إن احلل
ه���و تالحم وت�ضام���ن احل�ضارات يف
وج���ه هذا الع���دو .فهن���اك دول غري
دينية ت�سج���ل يف د�ساتريها �أنها دول
علمانية ،ونحن نعرتف بهذه احلقيقة
يف جمتمع���ات متع���ددة ،والإحل���اد
ي�ست�ت�ر يف م�صطل���ح «العلمانية» ،وال
يفرق ب�ي�ن �أ�صحاب الديان���ات .ومن
يتاب���ع الأح���داث يف رو�سي���ا يجد �أن
هناك اجتاه���ا لتوطيد العالقات بني
كاف���ة �أ�صحاب الديان���ات يف رو�سيا ،يعمم���ون كلمة ال�ش���رق وكلمة الغرب،
وه���ذا ينطب���ق على الب�شري���ة جمعاء وم�صطل���ح �أوروب���ي ورو�س���ي .كذلك
للإع�ل�ام دور يف �صناع���ة والرتوي���ج
ملقاومة الإحلاد و�أن�صاره.
26
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بالن�سب���ة لعوائق احل���وار هناك عدة
عوائ���ق منها اجله���ل ،والتكرب ،وعدم
قبول الآخر ،وغياب امل�ؤ�س�سات.

عمـرو عبداملولــى  -باحث �أكادميي

درا�سات

“ : ”wellsم��ن س��ـوء
الح��ظ أن تالميــــ��ذ
ب��وذا عن��وا بحف��ظ
ش��جرتـه أكثـــ��ر من
عنايتهـــم بالحفاظ
على أفكاره

سلسلة دعوية متخصصة في دعوة غير المسلمين

البوذية في الميزان..
درا�س ـ ـ ــة حتليليـ ــة
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ي�سع���ون �إليه���ا للت�ب�رك والزي���ارة,
وحتميه���ا �إدارة املعب���د ب�س���ور حولها
خوفا �أن يلتق���ط البوذيون �أوراقها �أو
�أغ�صانه���ا للتربك ,ويعل���ق “”wells
عل���ى عناي���ة البوذيني به���ذه ال�شجرة
املقد�سة بقوله“ :ومن �سوء احلظ �أن
تالمي���ذ جوتاما (ب���وذا) عنوا بحفظ
�شجرت���ه �أكرث م���ن عنايتهم باحلفاظ
عل���ى �أفكاره التي �أ�ساءوا منذ البداية
فهمها” (.)2
الدع ـ ــوة للبوذي ـ ــة و�إع ـ ــداد دعات ـ ــها
بع���د �أن ُك�شف عن “ب���وذا” احلجاب
و�أدرك هدف���ه وق���ف م�ت�رددا و�س�أ َل
نف�سه� :أيقنع وحده بهذا النعيم الذي
ظفر به ,وي�ستمت���ع وحده بهذا ال�سر
الذي انك�شف له؟� ،أم يُ ّ
ب�شر به ويذيع
�أمره بني النا�س حتى ينعموا معه بتلك

ال�سعادة واملعرف���ة؟ ،وف ّكر “بوذا” يف
�صور الب�شر عن �إدراك هذه احلقائق
ُق ُ
ال�سامي���ة ,وخ�ش���ي �أن ّ
يكذب���ه النا�س
ويرموهُ باالفرتاء �أو اجلنون ,ف�أو�شك
�أن يكتف���ي بهذا ال�سر لنف�سه ,غري �أن
جانب اخل�ي�ر غلب علي���ه ,وتخلي�ص
الإن�سان م���ن امل�صائب والآالم ,وامليل
�إىل الإيث���ار ,رجح يف نف�سه ,ور�أى �أن
علي���ه �أن يدعو النا�س ,ولي�س عليه �أن
يفك���ر يف النتيجة ,و�أن���ه يريد اخلري
والهداي���ة له���م ,ف����إن مل ي�ستجيب���وا
فق���د �أدى واجبه و�أر�ض���ى �ضمريه(.)3
يعت�ب�ر البوذيون هذا االجت���اه ،وهذا
الق���رار الذي اتخ���ذه “ب���وذا” مطلع
خ�ي�ر له���م وللب�شري���ة جمع���اء ,وهم
ربون ويعلن���ون �سرورهم
يُ�صلّ���ون ويك ِّ
واغتباطه���م كلم���ا و�صل���وا يف ق�ص���ة
“بوذا” �إىل هذه النقطة (.)4
• �شجرة العلم عند البوذيني

حتدثن���ا يف الف�ص���ل ال�ساب���ق ع���ن
ن�ش�أة «ب���وذا» ومولده وحياته وانتهينا
�إىل �أن «ب���وذا» م���ال �إىل �شج���رة يف
غاب���ة “�أورويال” -الت���ي �أ�صبح يطلق
عليها الآن غاب���ة بوذاكيا ذلك ب�سبب
الإ�شراق���ة التي حدثت ل���ه )1( -ليتفي�أ
ظاللها وحدث له م���ا كان يتمناه من
�إ�شراق���ات �أو م���ا ي�سمي���ه البوذي���ون
“الرنفان���ا” وه���ي ال�س���ر �أو احل���ل
ل���كل هذه الآالم .والت���ي كان يتمناها
وا�ستحوذت علي���ه ومتلّكته ،ومن هنا
�أ�صبح �سذاتا هو “بوذا” (�أي العارف
امل�ستيقظ ,والعامل املتنور) ,و�أ�صبحت
الديانه يطل���ق عليها “البوذية” ,و�أما
ال�شج���رة الت���ي كان “ب���وذا” يجل����س
َ
وح���دث له الك�ش���ف املزعوم,
حتته���ا
فق���د �سميت ب���ـ “�شجرة العل���م”� ,أو
�شج���رة املعرف���ة ,وق���د احتل���ت عند
البوذي�ي�ن مكانة �سامي���ة ,مثل مكانة
ال�صلي���ب عند امل�سيحي�ي�ن ,و�إذا كان
امل�سيحي���ون ق���د ن�ش���روا ال�صليب يف
حياته���م ور�سم���وه عل���ى �أج�سامه���م،
وعلى جدران كنائ�سهم ,ف�إن البوذيني
يرون يف ال�شجرة املقد�سة �شيئا يجب
�أن ي�سع���ى ل���ه النا�س ,وله���ذا زرعوا
يف كل قط���ر �شج���رة واح���دة من نوع
ال�شجرة املقد�سة يح���ج النا�س �إليها,
يف منا�سب���ات خمتلف���ة ,ويف معب���د
“بروب���ودور” بالق���رب م���ن جاكرت���ا
ب�إندوني�سيا توج���د ال�شجرة الوحيدة
يف “جاوة” من هذا النوع ,والبوذيون

()2

وعندم���ا ا�ستق���ر ر�أي “بوذا” على �أن
ين�ش���ر دعوته ت���رك غاب���ة “بوذاكيا”
�إىل مدينة “بنار�س” حيث كان يعي�ش
رفاق���ه اخلم�س���ة الذي���ن زامل���وه يف
ف�ت�رة جه���اده وتق�شفه ,فل ّم���ا دعاهم
ملذهب���ه مل يب���دوا �أي���ة مقاومة ,فقد
كان ما�ضيه���م مع���ه يدعوه���م لقبول
دعوته ,و�أقام���وا لأنف�سهم يف حديقة
“الغ���زالن” امللكي���ة “بفارانا����س”
�أكواخ���ا ,و�أقاموا مدر�س���ة ,وفد �إليها
كث�ي�رون مم���ن كان���وا ي�شع���رون �أنهم
ي�ستمعون �إليهم .ف�أخذ “بوذا” يعلّمهم
وين�ش���ر مبادئ���ه و�أف���كاره بينهم حتى
تبِع���ه عدد كبري م���ن الرجال والن�ساء
وال�شي���ب وال�شب���اب .ث���م خط���ا بوذا
خطوة �أخرى فجم���ع حوله جمموعة
م���ن ال�شب���ان بل���غ تعداده���م مائتني,
وعلّمه���م مبادئه ولقنهم دعوته ,وو ّكل
�إليهم القي���ام بن�شرها .والزمه رفيقه
“�آنان���دا” الذي مل يفارق���ه يف جميع
جوالت���ه ( ,)5وق���د حاول���ت �أ�سرته �أن
تك ّفه عن هذه الدعوة التي اعتربوها
خي���االت ظه���رت له ,ولكن���ه مل يكف
ع���ن دعوت���ه ,ومل يغ�ي�ره بري���ق املال
و�ضروب ال�سعادة .وعاد �إىل �أتباعه,
حيث ب���د�أت مظاهر النجاح تبدو له,
فالتف حوله عدد كبري ,وكانوا جميعا
يتخذون من “ب���وذا” مثاال لهم ,وكان
هو يحيطهم بعنايته ,وي�شملهم جمعيا
بحب���ه ورعايت���ه .وا�شته���رت دعوت���ه
با�سم “النظام” �أو “عجلة ال�شريعة”

القبيل���ة ق�ساة �سريع���و الغ�ضب ,ف�إذا
وجه���وا �إلي���ك �ألفاظا بذيئ���ة خ�شنة,
وغ�ضب���وا عليك و�سب���وك فماذا كنت
فاع���ل؟ ف�أجاب “بورنا” �أقول :ال�شك
�أن ه����ؤالء قوم طيب���ون ,لينو العريكة
لأنه���م مل ي�ضرب���وين ب�أيديه���م ,ومل
يرجموين باحلجارة.

وقد ظل “بوذا”يدفع عجلة ال�شريعة
�إىل الأمام �أكرث من �أربعني عاما حتى
و�صل���ت �سنّه الثمان�ي�ن ,واختار حياة
املب�ش���ر املت�س���ول م���ع كل م���ا ت�شتمل
عليه من �صعوبات وحرمان و�سخرية
ومقاوم���ة ,ومل يك���ن “بوذا”وحده هو
ال���ذي يدع���و “للنظام” و�إمن���ا اختار
(كم���ا �سبق القول) نخبة م���ن �أتباعه  -ف����إن �ضرب���وك ب�أيديه���م ورجموك
ليقوم���وا بالدع���وة له���ا يف خمتل���ف بالأحج���ار ,فماذا كنت قائال؟� ،أقول:
النواحي.
�إنهم طيب���ون لين���ون �إذ مل ي�ضربوين
بالع�صي وال بال�سيوف.
اختبار ب ـ ـ ــوذا للدع ــاة
وتدلن���ا املراج���ع الرئي�سي���ة عل���ى �أن  -ف�إن �ضرب���وك بالع�صي وال�سيوف؟
“ب���وذا” كان يخترب الذي���ن �سيقومون �أق���ول� :إنه���م طيب���ون لين���ون �إذ مل
يحرموين احلياة نهائيا.
بالدع���وة اختب���ارا دقيق���ا قب���ل �أن
ون�سوق هنا  -ف�إن حرموك احلياة؟
ير�سلهم له���ذا الغر����ضُ ,
مث���اال من ه���ذا االختب���ار :كان �أحد � -أقول �إنهم طيبون لينون �إذ خلَّ�صوا
املريدي���ن وا�سم���ه “بورن���ا” يريد �أن روحي من �سجن هذا اجل�سد ال�سيئ
يذه���ب �إىل قبيلة “�سرون���ا بارانتا” ب�ل�ا كب�ي�ر �أمل .فق���ال ل���ه “ب���وذا”:
لدعوته���م ,وكان “بوذا” يَ ْعلم �أن هذه �أح�سنت يا “بورنا” �إنك ت�ستطيع مبا
القبيلة معروفة بال�شرا�سة واخل�شونة �أُوتيته من ال�ص�ب�ر والثبات �أن ت�سكن
واجلف���اء ,وال ينجح معه���ا �إال الثابت يف قبيل���ة “�سرونا بارانت���ا” ,فاذهب
ال�ضلي���ع ,ف����أراد �أن يع���رف م���دى �إليه���م ,وكم���ا تخلّ�ص���ت فخلّ�صه���م,
ا�ستع���داد مري���ده لتحمل ما ق���د يُل ُّم وكم���ا و�صلت �إىل ال�ساحل ف�أو�صلهم
به م���ن عناء ,فقال له� :إن رجال هذه مع���ك ,وكم���ا تعزي���ت فعزه���م ,وكما
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استجابت الطبقات

الدنيا لدعوة «بـوذا»
لمعانــاتهــ��م م��ن
التهمي��ش واالذالل
وس��لــب حريته��م
وحقوقهـم
و�صلت �إىل مقام “النريفانا” الكاملة
ف�أو�صلهم �إليها مثلك .فذهب “بورنا”
�إليه���م وكانت النتيج���ة �أن �آمنوا كلهم
بالبوذي���ة واتبعوه���ا ( .)6ومثل هذا ما
ترويه الأ�ساطري والق�ص�ص عن دعوة
ّ
قط���اع الطري���ق لدخ���ول “النظ���ام”
فه����ؤالء الذي���ن فروا م���ن احلكومات
وال�سالط�ي�ن وجل����أوا للغاب���ات ق���د
و�صلته���م الدع���وة ,و�أنذرته���م ،ب�أنهم
�إن ف���روا م���ن جن���ود احلكوم���ة ,فلن
ي�ستطيع���وا الفرار م���ن الهرم واملوت
والذنوب .وكث�ي�را ما ا�ستجاب ه�ؤالء
للدع���وة ،و�سج���دوا له���ا ,واتبعوه���ا,
ليتحرروا من قيد اخلوف ,وليعي�شوا
يف �صفاء.
و�أي�ضا ا�ستجاب لهذه الدعوة �أ�صحاب
الطبق���ات الدنيا يف املجتمع الهندي،
حي���ث كان���وا يعان���ون م���ن التهمي�ش
والإذالل و�سل���ب حريته���م وحقوقهم،
فا�ستجاب���وا له���ا .ومل ت�صل لهم هذه
الدع���وة �إال بع���د �إع���داد املريدي���ن
�إع���دادا عجيبا ،جعله���م يتح ّملون كل
املتاع���ب وامل�صاع���ب ,ويُ ْقدمون على
ن�شر الدع���وة ببطولة نادرة و�شجاعة
عدمي���ة املثال ( ،)7وكان “ب���وذا” يودع
مريديه الذين يتخذون طريقهم �إىل
الدعاي���ة والإر�ش���اد بقول���ه“ :اذهبوا
وان�ش���روا “النظ���ام” يف البالد رحمة
ب�سائ���ر اخلل���ق ,و�إيث���ارا مل�صلح���ة
الكثريي���ن على راحتك���م ,وال يذهنب
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اثن���ان منك���م يف طري���ق واح���د ,ب���ل
ي�سل���ك كل واح���د �سبيال غ�ي�ر �سبيل
�أخي���هّ ,
ب�شروا بهذه الدعوة النبيلة يف
مبدئها ,النبيلة يف و�سطها ,النبيلة يف
غايتها” ،وبه���ذا الإ�صرار من “بوذا”
ومريديه ا�ستطاعت الدعوة �أن تنجح
وتنت�شر.

مناداة «بوذا»
بإلغاء الطبقات
وجعل الناس
سواسية وراء
انتشار البوذية
انتشا ًرا واسعا
في الهند
وظ���ل “ب���وذا” �أربع�ي�ن �سن���ة يدع���و
ويب�ش���ر بتعليم���ه ( ،)8فانت�ش���رت يف
“ال�ص�ي�ن” وتتو�سع يف �أر�ض “التبت”
وانطلق���ت �إىل �أر����ض “النيب���ال”
وتتوغ���ل يف �أر�ض “املالي���و” ماليزيا
حاليا ،حتى متكن���ت يف جاكرتا التي

نرى فيه���ا املعابد والتماثيل ال�شاهقة
وتدخل �إىل �أر�ض بورما .و�أ�صبح لهم
رهبان وتبو�أوا مكانة كبرية يف العامل،
وتقلدوا املنا�ص���ب املهمة يف الهيئات
الدولية..
انت�شار وب ـ ــروز “البوذي ـ ــة”
هاج���م “ب���وذا” الأف���كار واملعتقدات
التي كان���ت �سائدة يف عه���ده و�سخر
منه���ا ,وعا�ش “ب���وذا” هادئ���ا ،ور�أى
بنف�س���ه جن���اح دعوت���ه ,ويرجع �سبب
جن���اح “ب���وذا” يف دعوت���ه �إىل حالة
اال�ضط���راب الت���ي كان���ت �سائدة بني
النا����س وحريته���م ,بالإ�ضاف���ة �إىل
�أن الغري���زة الهندي���ة �أك�ث�ر قب���وال
وا�ستيعاب���ا للأف���كار الديني���ة ,وذات
ميل فط���ري �إىل الإلهيات ,ومناداته
يئن منها
ب�إلغ���اء الطبقات الت���ي كان ّ
املجتمع الهندي عقودا طويلة .وجعل
النا�س �سوا�سية ,مما دفع �إىل انت�شار
البوذي���ة انت�شارا وا�سع���ا ودخل فيها
عدد كب�ي�ر من الهنود م���ن الطبقات
الدني���ا املغلوبة على �أمرها ،والتي مل
تك���ن متلك من �أم���ر نف�سها �شيئا ،بل
كانوا عبيدا.

وكان ي�ص���ل �إليه���م ق���ول “ب���وذا” �أن
الآالم وامل�صائب تبد�أ �إذا م ّيز الإن�سان
تدرب تالميذ
نف�س���ه عن الآخري���ن ,و�أن النجاة قد
حت�صل لفرد من �أدنى الطبقات ,فقد «بوذا» على االقناع
الكافي مما
كان ذلك داعيا �إىل �أن يتبعه كثريون
مم���ن انحطت طبقاتهم �أو ممن كانوا ساعد على نجاج
ي�شع���رون بث���ورة �ضد ه���ذه الطبقات
نشر دعوتهم
املتعددة املتفاوت���ة ال�سيادة يف الهند,
خارج الهند
وكان ين���ادي باح�ت�رام احلي���اة وعدم
�أذية الإن�سان واحلي���وان ،وكان �أي�ضا
ل�صف���ات بوذا ال�شخ�صية �أثر كبري يف وكم���ا كان ع���دوا للتع�ص���ب الدين���ي
جناح دعوتة ,ومن �أبرز �صفاته عدا�ؤه ونهر تالميذهُ عن���ه ،نهاهم �أي�ضا عن
للتع�ص���ب الديني .واعتب���ار التع�صب الغ�ضب وكان عدوا للغ�ضب والطي�ش,
�سب� ,أو �سخط� ,أو
فلم يعرف عنه �أنه ّ
�أعدى �أعداء الدين.
نط���ق ل�سانه بكلمة جارحة �أو قا�سية,
لق���د ر�أى مرة �أحد تالميذه يف نقا�ش
وكان ي���رى الدني���ا جاهل���ة غافلة ,ال
ح���ا ّد م���ع “برهم���ي” كان يرمي بوذا
�شري���رة خبيثة ،كل ه���ذا �ساعد على
بالإحل���اد ,و�سب���ب ذل���ك �أن “ب���وذا”
جم���ع مريدين كثريين حول���ه ,وكانوا
قد �أغ���ار على “برهم���ا” ومل يحرتم
باحثني روحي�ي�ن مت�سولني متجولني,
تعاليم “الفي���دا”( )9فاتهموه بالإحلاد,
يعي�شون عزوبة وتق�شفا قا�سيا ,وفور
و�أخ���ذ يطعن يف نظ���ام الت�سول الذي
بل���وغ الأع�ض���اء �أو التالميذ التدريب
�أ�س�س���ه بوذا ,وملا ر�أى “بوذا” حما�سة
ال���كايف واالقتن���اع والفن���اء امل�ؤهل�ي�ن
تلميذه وح َّدته �أنك َر عليه ذلك قائال:
للعقيدة البوذية ير�سله “بوذا” خارجا
�أيها الإخوان� ,إن كان هناك من يقدح
لتعلي���م وتب�شري الآخري���ن مما �س َّبب
يف ذات���ي �أو يف ديني �أو يف “النظام”
(.)10
فلي����س لك���م �أن تغ�ضب���وا �أو حتزن���وا لدعوته النجاح الذي حظيت به

وف ـ ـ ـ ــاة ب ـ ـ ـ ــوذا
تواف���رت ل���دى امل�ص���ادر الهندي���ة
والبوذية ق�ص�ص طويلة عن وفاة بوذا،
واهتمت هذه امل�صادر اهتماما كبريا
بوفاة بوذا وحر�ص���ت على ت�صويرها
باحل���دث العظيم اجللي���ل ل�شخ�صية
عظيمة مقد�سة عندهم.
عا�شت “يا�سوده���ر” زوجة بوذا منذ
خ���رج زوجها ,يف كوخ مث���ل كوخ بوذا
عل���ى مدخل مدين���ة “راج غاها” وملا
احت�ش���د النا�س يف ظل التل ال�صغري,
وكان ال�سي���د يحرك عجل���ة الإر�شاد
�أمام اجلمع ,جل�س���ت زوجته وحدها
خمتفي���ة ب�ي�ن ذلك احل�ش���د العظيم,
ت�سمع كالم املب���ارك ,وكان “راهوال”
ابنه���ا الوحي���د يكلمه���ا م���رة واحدة
كل �سن���ة� ,أما ال�سي���د فكانت ال تراه.
وعندما توجه ال�سيد �إىل التل ,ولي�س
مع���ه �إال “�آنن���دا” ابن عم���ه ومريده
الأول و�صديق���ه ال���ويف� ,أ�س��� َّر �إلي���ه
ال�سي���د قائال :ي���ا �آنن���دا ,لقد حانت
ال�ساعة الت���ي جتتاز فيها “يا�سودهر
العني” (لأن زوجت���ه يا�سودهر �سوف
ت�صب���ح غري مرئية بالعني؛ ذلك كناية

�أو حتق���دوا ,لأنك���م به���ذا تُعر�ض���ون
�أنف�سك���م خلط���ر اخل�س���ارة الروحية
�أوال .ث���م ال تتمكنون يف ثورة الغ�ضب
من متحي�ص �أقوال القادح ثانيا.

صفـــات «بــوذا»
الش��خصية أثرت
كثيرا ف��ي نجاح
ً
دعوتـه ومناداته
باالحترام وعدم
أذى اآلخرين
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درا�سات

ع���ن املوت) ،فاج���اب “�آنن���دا” وقال
وهو يرتع���د� :أال يرى ال�سيد �أن يتكلم
معها؟ ف�أبدى ال�سيد موافقته دون �أن
يفوه بكلمة.
ويف الك���وخ وج���دا عج���وزا �شمط���اء
حليقة الر�أ�س ذابلة ,عيناها كال�سراج
ال���ذي ن�ض���ب زيت���ه ,خائ���رة القوى,
ترتع���د ,فلم���ا ر�أت���ه هتف���ت لزوجها
قائل���ة :ق���د �أطاع���ت الأم���ة �سيدها,
ودخل���ت “النظام” من���ذ �أذن لها ,ثم
قال���ت :واحلمل الثقيل ال���ذي حملت ُه
�أ�ضع���ه الآن عل���ى الأر�ض� ,إنه مل يبق
يف نف�س���ي ب���ذر للحي���اة .و�سقط���ت
فاق���دة للحي���اة .ق���ال “�آنن���دا”� :إنها
و�صفت حملها ب�أنه ثقيل ,هل كان لها
�أن تتكلم مبثل هذا �إن كانت قد نالت
النجاة؟ و�أجابه “كانا” �أحد املريدين:
�إنها ماتت حيث تولد من جديد.

�شيء ي�ؤول �إىل االنحالل ,و�أنا كذلك
�أيه���ا التالميذ قد �شخ���ت و�أو�شك �أن
�أموت ,ج ُّدوا لتحرير �أرواحكم بكل ما
�أوتيتم من احلول ,ويف خالل ال�شهور
القادمة �س�أم���وت� ,إن �أجلي قد حان,
و�إن حياتي يجب �أن تنتهي ,و�آن لروحي
�أن تُلْقي حملها� ,أيها الرهبان ,عليكم
بالتيق���ظ والتب�ص���ر ,لتك���ن �أفكاركم
و�صون���وا
�سليم���ة ,راقب���وا قلوبك���مُ ,
نفو�سك���م ,وال تغفلوا ,لتك���ن �إرادتكم
طاه���رة قوية ,واجت���ازوا بحر احلياة
غري �آ�سفني وال متح�سرين”(.)11

“�آنن���دا” �شعرت ب�أعم���ق ال�سكينة يف
نف�س���ي ,ه���ذه ال�شجريات ه���ي التي
تن�ش���رح روح���ي بجواره���ا .ودخ���ل
ال�سي���د الغاب���ة وجت ّو َل ه���و ومريدوه
حتى و�صل���وا مكانا ترتفع �أمامه قمم
همااليا ال�شاهقة ,واختار ال�سيد مكانا
بني دوحتني با�سقتني .وا�ستلقى على
جنبه يف �إجه���اد ظاهر وتعب وا�ضح.
و�أح�س “�آنندا” ب�أن ال�سيد يقرب من
النهاية ,فانتح���ى ناحية و�أخذ يبكي,
فطلبه ال�سيد ,فجاءه وجل�س بجواره,
وق���ال ل���ه ال�سي���د� :أمل �أق���ل لك مرة
بع���د مرة �إن الأ�شياء كلها الثبات لها,
�أمل �أبني ل���ك �أن الأ�شياء التي نهواها
لقربه���ا منّا هي الت���ي يجب �أن نقطع
عالقتنا به���ا ,لأن زوالها �أو احلرمان
منها يورثنا الأمل واحلزن.

وا�صل ال�سيد �سريه بني القرى ,وكان
مريده “�آنندا” قلقا ,فقال له ال�سيد:
ق���ل م���ا ال���ذي يختل���ج يف �ص���درك؟
ف�أج���اب “�آنندا” بعد تردد� :إن ال�سيد
مي�ش���ي يف بالد غري عامرة ,لي�س بها
�إال الأكواخ ,و�أرى �أنه ال ي�ستح�سن �أن وب���ات ال�سيد تلك الليل���ة كلها يحرك
مي���وت ال�سي���د يف مكان كه���ذا ,ليكن عجل���ة العرفان �أم���ام تالميذه راقدا
ا�ست�أن���ف ب���وذا �سريه ومع���ه تالميذه ذل���ك يف مدين���ة عظيم���ة ،حيث يراه رق���دة الأ�سد حت���ت ال�شجرتني ,وقد
ومريدوه ,وظهر التعب والإعياء على الكث�ي�رون وي�ؤمنون ويهتدون .ف�أجاب جاء كثري من النا�س وتلقوا العلم عنه.
ال�سيد ,فخاطب تالميذه قائال“ :كل ال�سي���د :يف مثل هذا املكان يا حبيبي وعند فل���ق ال�صبح قال املبارك“ :قد
يق���ول بع����ض منكم قبل نهاي���ة اليوم,
لقد ذهب ال�سيد عنا ,ولي�س لنا معلم.
كال ,ال تقولن ذلك ,ف�إين �أترككم على
املنهاج املع َّبد امل�ستقيم املنور .ا�سمعوا,
معلمك���م بع���د ذهابي ,ه���و ال�شريعة
واجلمعي���ة” ثم ا�ست���وى جال�سا يرنو

اعتــــرف «بـــوذا»
لتالميذه بالفناء
قائ ً
�لا :كل ش��ئ
يؤول إلى االغالل
وأن��ا كذلك أيها
التالميذ
32
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س��كت الس��يد
«ب��وذا» وأصبح ال
يح��رك س��اكنا..
فنـ��ادى «آنن��دا»
مريــــدوه :لقــــد
مات السيد
�إىل اجلب���ال ال�شاهقة البي�ضاء .وقد
�سمعوه يتنف�س ال�صعداء ,والطم�أنينة
بادي���ة على وجه���ه ,وبعد قلي���ل �أخذ
()12
ين�شد “�أن�ش���ودة البيت املت�ضع�ضع
الت���ي نقتب����س منها هذا ال���كالم :من
بي���ت وراء بيت َ�س َجنن���ي ,ومن ر�سالة
�إىل ر�سال���ة �أر�سلني ,والدة بعد والدة,
و�أن���ا ادور يف دائ���رة متعب���ة ,باحث���ا
ع���ن �صانع ه���ذه اخليم���ة� .إن البيت
ق���د ارجتف���ت �أركانه� .سقف���ه يرحب
مبطر امل���وت يف داخله ,وجدرانه من
الغب���ار تنتظر النهاي���ة ,كانت الوالدة
بعد الوالدة �أليم���ة .اخلجل والعذاب
يتبعن���ي و�أن���ا �أتيه يف بي���داء ال نهاية
له���ا ..الآن يق���وم ال�سجني متحررا يا
�صانع البيت ،لقد ر�أتك العني ..ها..
ته��� َّدم ال�سقف ,و�سقط���ت اجلدران,
وانه���ارت الأركان ..ي���ا �شاط���ر ,طال
اختفا�ؤك ..ها قد وجدتك وم�سكتك
م�سكا قوي���ا ال تنفلت من يدي �أبدا..
ح���ان يل �أن �أتخل����ص م���ن العذاب..
لق���د خم���دت هذه الن���ار �إىل الأبد”
( ،)13ثم عاد بوذا بعد ذلك �إىل رقدته
الأ�سدية متعبا .وقد ثقل تنف�سه .ومع
ذلك تكلم :وق���ال�“ :أيها الن�ساك ,كل
�ش���يء زائل ,ما ّر كما مت��� ّر ال�سحاب.
تذك���روا ه���ذه احلقيق���ة ,وا�سع���وا
حلريتكم بالتوا�ض���ع واجلد ,ناظرين
�إىل النهاية” (.)14
وفاة ب���وذا� :سك���ت ال�سي���د و�أغم�ض

عيني���ه ودخل يف التفك�ي�ر العميق ,ال
يحرك �ساكنا وال يبدو عليه �أنه ي�شعر
مبا حوله .ونادى مري���ده �آنندا “لقد
مات ال�سيد”.

وعل���ى �شاطـــــ���يء النه���ر� ,أحرقــــــــــوا
اجلث���ة (ذلك ح�س���ب طقو����س العقيدة
الهندو�سية وهو ي�شري �إىل ت�أثر البوذية
بالهندو�سي���ة) ,وثم ُجم���ع رماد ال�سيد,
وق�سم���وه �إىل ثماني���ة �أج���زاء ,و�أر�سلوا
كل ج���زء منه���ا �إىل اجلهة الت���ي ر�أوها
الئق���ة به ,فبني���ت فوق الرم���اد بنايات
عظيم���ة يف اجلهات الثماني���ة .ومازال
البوذيون يحج���ون �إليها ويقد�سونها.

ثم توجه “�آنندا” ببع�ض الكلمات �إىل
الن�س���اك واملريدين قائ�ل�ا لهم“ :كل
�شيء زائل� ,أيها الن�ساك والعقل الذي
حت���رر من الهوى يعرف ذلك ,ويعرف
�أي�ض���ا �أن���ه كان لزام���ا �أن يفارقن���ا
املب���ارك” ,و�أُعلن يف البالد �أن ال�سيد
امل�صـــــادر:
قد م���ات .وكان ذل���ك يف �سنة (543
� - 1أديان الهند الكربى الدكتور �أحمد �شلبي
ق.م) (.)15
 - 2معامل تاريخ الإن�سانية �ص 472
81-83

 - 3حياة بوذا
 - 4الفل�سفة البوذية
 - 5البوذية تاريخها وعقائدها 108
 - 6دائرة املعارف الإ�سالمية
 - 7بحث عن كيف كان بوذا ي�صطاد الرجال
وير�شدهم 57.56
 - 8مقارنة الأديان خليل ال�سعدي �ص 238
 - 9الكتاب املقد�س للهندو�سية
 - 10توما�س حياة بوذا �ص 99 - 97
 - 11حياة بوذا توما�س 154.153
 - 12ثقافة الهند �ص 124
 - 13ثقافة الهند �ص  124وما بعدها
 - 14نف�س امل�صدر ال�سابق
 - 15تاري���خ الديان���ة البوذي���ة  326تاري���خ
الفل�سفة البوذية 29
31,30

ناشد «بوذا»
الرهبان إلى
التيقظ والتبصر
وسالمة األفكار
ومراقبة القلوب
وصون النفس
الجتياز بحر
الحياة
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وق���ال�« :إين واهلل م���ا �آم���ن يهود على
كتابي» ،فتعلمته ،فلم مير بي �إال ن�صف
�شه���ر حتى حذقته ،فكنت �أكتب له �إذا
كتب ،و�أقر�أ له �إذا ُكتِب �إليه.

اللغ���ة عامل حم���وري يف الدع���وة �إىل
اهلل ع���ز وجل ،فبه���ا ي�ستطيع الداعية
التع���رف عل���ى معتق���دات وع���ادات
و�سلوكيات من يقوم بدعوتهم ،وتتيح له
فر�صة االط�ل�اع على كتبهم من خالل
وتعلم اللغة لي�س مق�صورا على الرجال
ما تخطه �أقالم كتابهم ومفكريهم.
دون الن�س���اء ،بل على العك�س من ذلك،
لذل���ك ين�ص���ح العلم���اء عن���د تربيتهم الرجال والن�ساء �سواء يف هذا الأمر.
الدع���اة بتعلم لغة الق���وم الذين �سوف
�إن دع���وة الآخري���ن بلغاته���م �ش���يء ال
يقومون بدعوتهم �إىل الإ�سالم ،خا�صة
يف ه���ذا الع�صر ال���ذي �أ�صبحت اللغة مف���ر من���ه ،خا�ص���ة م���ع تن���وع اللغات املحامي منيف العجمي
في���ه �أم���را �ضروريا وحتمي���ا ،حتى �إن التي يتح���دث بها الوافدون على �أر�ض مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف
الكوي���ت ،وت�صل �إىل الع�شرات ،فه�ؤالء بالإ�سالم
الداعي���ة �أبوالأعل���ى امل���ودودي عندما
�سئل ع���ن مقومات الداعي���ة قال :هل ال يعرف���ون اللغ���ة العربي���ة ،وال ننتظر
تري���دون �شروط���ا كث�ي�رة �أو �شرط���ا منهم ذلك ،بل �إننا ن�سعى �إليهم ،ونبذل
واح���دا؟ قال���وا :نريد �شرط���ا واحدا ،اجله���د يف دعوته���م لإخراجه���م م���ن
الظلمات �إىل النور.
قال� :أن يتقن اللغة الإجنليزية.
فالداعي���ة قد يكون ماه���را يف العلوم
ال�شرعي���ة ،متقنا لفروعها ،ولكن كيف
له �أن يو�صل هذا العلم للآخرين بدون
اللغ���ة ..بال�شك ف����إن هذا العلم �سوف
يظل حبي�سا وطنه ،و�سوف تقعده اللغة
عن �إي�صال الر�سال���ة للآخرين ،وتبليغ
ما ج���اء به الق���ر�آن الك���رمي والر�سول
[.
لذل���ك جن���د �أن الر�س���ول [ كان
حري�صا على �أن يتعلم امل�سلمون اللغات
املختلف���ة ،وذل���ك لك���ي يتوا�صل���وا مع
الآخرين من غ�ي�ر امل�سلمني ،ويقومون
بدعوته���م �إىل الإ�س�ل�ام ،وتعريفه���م
تعاليم���ه ومبادئ���ه التي ج���اء بها [،
فق���د �أم���ر ال�صحابي اجللي���ل زيد بن
ثاب���ت ر�ض���ي اهلل عن���ه �أن يتعل���م لغة
اليهود ليكاتبهم بها ،ويقر�أ عليه كتبهم
�إذا وردت �إليه ،فعن خارجة بن زيد بن
ثاب���ت قال :قال زيد ب���ن ثابت� :أمرين
ر�سول اهلل [ فتعلمت له كتاب يهود،

لق���د كان م���ن الطبيع���ي قي���ام اللجنة
مب�ش���روع «كفال���ة الدع���اة» مبختل���ف
اللغات لك���ي ت�ستطيع من خالله دعوة
غ�ي�ر امل�سلمني املوجودي���ن يف الكويت
الذي���ن ت�ص���ل �أعداده���م �إىل مئ���ات
الآالف ..فكيف نتمكن من دعوة ه�ؤالء
�إذا مل يكن لدى اللجنة دعاة ي�ستطيعون
خماطبته���م بلغته���م ،ودعوتهم بالنيابة
عن كل م�سلم.
ويف النهاي���ة ف����إن ل���كل م���ن �ساهم يف
هذا امل�شروع الأج���ر العظيم ،والثواب
اجل�سي���م  ،كم���ا ج���اء يف ال�صحيحني
ع���ن �سهل بن �سعد ر�ضي اهلل عنه� ،أن
ر�س���ول اهلل [ قال لعل���ي ر�ضي اهلل
عن���ه« :لأن يهدي اهلل بك رجال واحدا
خري لك من حم���ر النعم» ،وقوله [:
«م���ن دعا �إىل ه���دى كان له من الأجر
مثل �أج���ور من تبعه ال ينق�ص ذلك من
�أجورهم �شيئا».

«اللغة»
جسر
التواصل
مع اآلخرين

حرص الرسول [
على تعليم
الصحابة رضوان
اهلل عليهم
اللغات المختلفة
للتواصل مع غير
المسلمين
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من الإ�سالم

د .حممد احلمود النجدي
داعية �إ�سالمي

فضــــــل
معرفـــة
األس��ماء
الحسنى

معرفة أسماء
اهلل الحسنى
فرض فرضه اهلل
على خلقه فإذا
ما عرفوه عبدوه
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دعوتن ـ ـ ــا
معرف���ة الأ�سم���اء احل�سن���ى لها
ف�ضائل عظيم���ة ،ومزايا جليلة،
فمن ذلك
� - 1أنّ اهلل جل ذكره �ش َّرف �أهل
العل���م ال�شرع���ي عل���ى غريهم،
فق���ال عز م���ن قائلُ } :ق��� ْل هَ ْل
يَ ْ�ستَ���وِ ي ا ّلذِ ي َن يَ ْعل َ ُم���و َن َوا ّلذِ ي َن
الَ يَ ْعل َ ُم���و َن ِ�إ مَّ َ
ن���ا يَتَ َذ َّك��� ُر �أول���و
الأَلْ َباب{«الزمر.»9 :
وب�ي�ن �أنه يرفعهم درجات ،فقال
�سبحان���ه} :يَ ْر َف���ع اهلل ا ّلذي��� َن
�آ َمنُ���وا مِ نْ ُك ْم َوا ّلَذِ ي��� َن �أُوتُوا الْعِ ل ْ َم
َد َر َج ٍ
ات{«املجادلة.»11 :
و�أم���ر ر�سول���ه [ ب����أن ي�س�أل���ه
الزي���ادة يف العلم لأن���ه زيادة يف
درجاته ،ق���ال �سبحان���هَ } :و ُق ْل
َر ِ ّب زِ ْدنيِ ِعل ْ ًما{«طه.»114 :
و�أ�ش���د النا����س خ�شي���ة هلل ع���ز
وجل :هم العلماء ،قال �سبحانه:
ن���ا ي ْخ َ�ش���ى َ
اهلل مِ ��� ْن ِع َبادِ ِه
} ِ�إ مَّ َ َ
الْ ُعل َ َماءُ{«فاطر.»28 :
وال ريب �أن اهلل ال يعني يف هذه
الآي���ة علماء الدني���ا 1كاحل�ساب
والهند�س���ة والط���ب وال�صناع���ة
والزراع���ة وغريه���ا ،ف����إن �أكرث
ه�ؤالء ال ي�ؤم���ن باهلل ف�ضال عن
�أن يخافه ويتقيه.2
و�إمن���ا امل���راد ه���م �أه���ل العل���م
ال�شرع���ي ،العل���م ال���ذي جاءت
ب���ه الر�س���ل لإخ���راج النا�س من
الظلم���ات �إىل النور ،العلم الذي
ح���واه كتاب اهلل العزي���ز ،و�سنة
ر�سول���ه [ املطه���رة ،ب�أ�شرف
معل���وم ،وه���و اهلل �سبحان���ه
وتعاىل.
والقر�آن الكرمي ال تكاد تخلو �آية
من �آياته م���ن �صفة هلل �سبحانه
�أو ا�سم من �أ�سمائه احل�سنى.
ق���ال �شي���خ الإ�س�ل�ام �أحمد بن
تيمية رحمه اهلل تعاىل :والقر�آن
فيه من ذكر �أ�سماء اهلل و�صفاته

و�أفعال���ه� ،أك�ث�ر مم���ا في���ه م���ن
ذكر الأكل وال�ش���رب والنكاح يف
اجلنة ،والآي���ات املت�ضمنة لذكر
�أ�سماء اهلل و�صفاته �أعظم قدرا
من �آيات املع���اد ،ف�أعظم �آية يف
الق���ر�آن �آية الكر�س���ي املت�ضمنة
لذلك ،كما ثبت ذلك يف احلديث
ال�صحي���ح ال���ذي رواه م�سلم عن
النب���ي [ � أن���ه ق���ال لأب���ي بن
كع���ب�) :أت���دري �أي �آية يف كتاب
اهلل �أعظم؟ قال} :اهلل الَ �إِلَ َه �إِ ّالَ
ُه َو الحْ َ ّي الْ َق ّيوم{«البقرة،»255 :
ف�ضرب بيده يف �ص���دره ،وقال:
ليهنك العلم �أبا املنذر(.3

ومن يعلم �أن اهلل ال يعجزه �شيء
وهو عل���ى كل �شيء قدير� ،أتقى
هلل مم���ن ال يعل���م ،وهك���ذا يف
�سائر الأ�سماء وال�صفات ،ولهذا
ق���ال تعاىل�} :إِنمّ َ ���ا ي ْخ َ�شى َ
اهلل
َ
مِ ْن ِع َبادِ ِه الْ ُعل َ َماءُ{«فاطر.»28 :

ق���ال �أبوجعفر حمم���د بن جرير
الط�ب�ري رحم���ه اهلل يف الآي���ة:
�إمن���ا يخاف اهلل فيتق���ي عقابه
بطاعت���ه ،العلم���اء بقدرته على
م���ا ي�شاء من �شيء و�أنه يفعل ما
يري���د ،لأن من عل���م ذلك و�أيقن
بعقاب���ه عل���ى مع�صيت���ه فخافه
ورهب���ه خ�شية من���ه �أن يعاقبه.
و�أف�ضل �سورة� :سورة �أم القر�آن ،اهـ كالمه .9
كم���ا ثبت ذل���ك يف حدي���ث �أبي فالعلم ب���اهلل �سبحانه �إذن يدعو
4
�سعيد بن املعلَّى يف ال�صحيح � .إىل حمبت���ه وخ�شيت���ه ورجائ���ه

وق���ال النبي [�) :إن���ه مل ينزل
يف الت���وراة وال يف الإجني���ل وال
يف الزب���ور وال يف القر�آن مثلها،
وه���ي ال�سب���ع املث���اين والق���ر�آن وال ميكن معرفة اهلل �إال مبعرفة
5
العظيم الذي �أوتيته( وفيها من �أ�سمائه احل�سنى و�صفاته العلى
ذكر �أ�سم���اء اهلل و�صفاته �أعظم وفهم معانيها.
مما فيها من ذكر املعاد.
 - 2والعل���م باهلل تعاىل هو �أحد
وقد ثب���ت يف ال�صحيح عنه [ �أركان الإميان ،بل هو �أ�صلها وما
ُ ْ
م���ن غري وجه �أن }ق���ل ُه َو اهلل بعده���ا تبع لها ،ولي����س الإميان
6
�أَ َحدٌ{ تعدل ثلث القر�آن .
جمرد قول القائل “�آمنت باهلل”
وثبت يف ال�صحيح �أنه َّ
ب�شر الذي من غري علم باهلل! بل �إن حقيقة
َ
يعرف ال��� َّر َّب الذي
كان يقر�أه���ا ،وه���و يق���ول� :إين الإمي���ان �أن
لأحبه���ا ،لأنه���ا �صف���ة الرحمن ،ي�ؤم���ن ب���ه ،ب���ل ويجب علي���ه �أن
ب�أن اهلل يحبه.7
يب���ذل جهده يف معرف���ة �أ�سمائه
فبي �أن اهلل يُحب َمن يحب ذكر و�صفاته حتى يبلغ درجة اليقني،
نَّ
�صفاته �سبحان���ه وتعاىل ،وهذا وبح�س���ب علم العب���د بربه تكون
درجة �إميانه ،فكلما ازداد معرف ًة
باب وا�سع .اهـ .8
والعل���م ب�أ�سم���اء اهلل ج���ل ثنا�ؤه برب���ه ازداد �إميان���ه ،والطري���ق
و�صفاته ومعرفة معانيها يحدث ال�شرع���ي للعلم ب���اهلل و�أ�سمائه
خ�شي���ة ورهب���ة يف قل���ب العبد ،و�صفاته هو تدبر القر�آن وال�سنة
فم���ن ع���رف �أن اهلل ب���كل �شيء وفهم ما جاء فيهما.
والت���وكل عليه والإنابة �إليه ،ويف
ه���ذا ف���وز العب���د و�سعادت���ه يف
الدارين.

عليم ،و�أنه ال تخفى عليه خافية  - 3ث���م �إ َّن اهلل تع���اىل خل���ق
من �أعمال العب���اد وي�ؤمن بذلك اخلل���ق ليعبــــدوه ،ق���ال تعاىل:
�س �إِ ّال
�أ�ش���د خوفا مم���ن ال يعلم ذلكَ } ،و َم���ا َخل َ ْقتُ الجْ ِ ��� َن َوالإِنْ َ

ِل َي ْعبُدُونَ{«الذاري���ات ،»56 :وال
ميكن �أن يعبدوه دون �أن يعرفوه،
فالبد م���ن معرفتهم له �سبحانه
ليُحقق���وا الغاي���ة املطلوبة منهم
واحلكمة من خلقهم.

ما رأيت معلما قبله وال بعده
أحسن تعليما منه!
د .وفـاء بنت نا�صـر العجمي

كلية العلوم االجتماعية  -جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

واال�شتغ���ال مبعرفت���ه �سبحان���ه
ا�شتغ���ال العب���د مب���ا خل���ق له،
وترك���ه وت�ضييع���ه �إهم���ا ٌل مل���ا
خلق ل���ه ،وقبي��� ٌح بعب���د مل تزل
نعم اهلل علي���ه متواترة ،وف�ضله
علي���ه عظيم متوال من ِ ّ
كل وجه،
�أن يك���ون جاهال برب���ه معر�ضا
ع���ن معرفت���ه ومعرف���ة �أ�سمائه
و�صفاته.

يع���د الرف���ق يف التعام���ل م���ع الآخرين من
�أعظم املعام�ل�ات الإن�سانية التي تبعث يف
النفو�س الطم�أنين���ة وال�سالمة ،وقد تعلمنا
من معلمن���ا الأول نبينا و�سيدنا حممد [
�أعظ���م الدرو����س الأخالقي���ة ،كيف ال وهو
م���ن كان خلقه القر�آن الكرمي! كيف ال وهو
القائل «�أدبني ربي ف�أح�سن ت�أديبي»! تعلمنا
منه من خالل تعامل���ه مع �أ�صحابه بعموم،
وتعامل���ه معهم حني يخطئ���ون ومع زالتهم
ح�ي�ن يزل���ون ..تعلمن���ا من���ه كي���ف نتهذب
يف معاملتن���ا م���ع الآخرين وم���ع �أخطائهم
ب���كل رفق ،وبكل حكمة بعي���دا عن الت�سرع
والغ�ض���ب الذي م���ن �ش�أن���ه �أن يدمر بدال
م���ن �أن يعمر ،ويف�سد بدال م���ن �أن ي�صلح،
ويتجل���ى لن���ا ذلك كل���ه يف ه���ذا الأمنوذج
الرائ���ع يف ق�ص���ة الأعراب���ي ال���ذي بال يف
ناحي���ة م���ن نواحي امل�سج���د ،وكيف كانت
ردة فع���ل ال�صحاب���ة -ر�ض���ي اهلل عنه���م-
عنيفة حني نه���روه وتعالت عليه غ�ضبتهم،
فقال �صل���وات اهلل و�سالمه عليه« :دعوه..
ال تزرم���وه»� ،أي :ال تنه���روه ،ث���م قال لهم:
«�إمنا بُعثتم مب�شرين ،ومل تبعثوا مع�سرين»،
و�أر�شده برفق وحكم���ه ،وكانت النتيجة �أن
قال الأعرابي :اللهم ارحمني وحممدا ،وال
ترحم معنا �أحدا.

وق���ال �أبوالقا�س���م التيم���ي
الأ�صبه���اين يف بي���ان �أهمي���ة
معرف���ة الأ�سم���اء احل�سنى :قال
بع�ض العلماء� :أو ُل فر�ض فر�ضه
اهلل عل���ى خلق���ه معرفت���ه ،ف�إذا
َع َر َف���ه النا�س عب���دوه ،قال اهلل
اعلَ��� ْم �أَنَ��� ُه الَ �إِلَ َه �إِ ّال
تع���اىلَ } :ف ْ
اهلل{«حممد.»19 :

ولعلن���ا ن�ستخل�ص من ه���ذا احلديث ح�سن
خلق���ه [ ،ور�أفت���ه باملتعل���م ولطف���ه به..
وهك���ذا ينبغ���ي �أن يك���ون املعل���م والداعي
والع���المِ وامل�س�ؤول ،وكذلك ه���و احلال مع
الأب والأم جت���اه رعاياه���م ،يف كل ع�ص���ر
وم�صر ،ينبغي �أن نتحلى بالأخالق الفا�ضلة،
وب���الآداب الكرمي���ة م���ع النا����س ،حتى ولو
وق���ع منهم �سل���وك م�شني،كما وقع من هذا
الأعرابي .وال�شك �أننا بهذا الن�ص ال�شرعي،
وبامتثالنا لهذه التوجيهات النبوية �سرنتقي
ب�أخالقنا ،ون�سمو مببادئنا وقيمنا ،ون�ساهم

 - 4والع���امل باهلل تعاىل حقيقة
ي�ست���د ّ ُل مب���ا َعل��� َم م���ن �صفاته
و�أفعال���ه عل���ى ما يفعل���ه وعلى
ما ي�شرع���ه من الأحكام ،لأنه ال
يفعل �إال ما هو مقت�ضى �أ�سمائه
و�صفات���ه ،ف�أفعال���ه دائ���رةٌ ب�ي�ن
العدل والف�ضل واحلكمة ،كذلك
ال يُ َ�ش ِ ّرع ما ي�شرعه من الأحكام
�إال عل���ى ح�س���ب م���ا اقت�ض���اه
حمده وحكمت���ه وف�ضله وعدله،
ف�أخب���اره كله���ا ح��� ٌق و�ص���دق،
و�أوام���ره ونواهيه عد ٌل وحكمة،
وهذا العلم �أعظم و�أ�شهر من �أن
يُن ّبه عليه لو�ضوحه.
وكيف ي�صحُ يف الأذه ــان �شيءٌ
10
 �إذا احتـ ــاج الن َهــا ُر �إىل دليل .

فينبغ���ي للم�سلم�ي�ن �أن يعرف���وا
�أ�سماء اهلل وتف�سريها ،فيعظموا
اهلل ح َّق عظمتــــه.

يف املحافظ���ة على نظافة جمتمعنا من كل
م���ا يكدر �صفوه ظاهرا وباطنا ،فهكذا كان
منهج���ه [ حول الرفق يف تعليم اجلاهل.
�إن الرفق يعني لني اجلانب بالقول والفعل،
واللط���ف يف اختي���ار الأ�سل���وب وانتق���اء
الكلم���ات وطريق���ة التعامل م���ع الآخرين،
وت���رك التعنيف وال�ش���دة والغلظة يف ذلك
والأخ���ذ بالأ�سه���ل .والرفق ع���ام يدخل يف
كل �ش���يء يف تعام���ل الإن�س���ان م���ع نف�س���ه
وم���ع �أهله ومع �أقارب���ه و�أ�صحابه ،ومع من
ي�شارك���ه يف م�صلح���ة �أو ج���وار ،وحتى مع
�أعدائه وخ�صومه ،فهو �شامل لكل الأحوال
وال�ش�ؤون املنا�سبة له.
�إن ا�ستعم���ال الرف���ق يف الأم���ور ي�ؤدي �إىل
�أح�س���ن النتائ���ج و�أطيب العواق���ب ويبارك
اهلل يف ه���ذا ال�سل���وك وينف���ع ب���ه� .أم���ا
ا�ستعمال العنف وال�ش���دة والغلظة فيف�سد
الأم���ور وي�صعبه���ا عل���ى �أ�صحابها ،ويجعل
النتائج عك�سية،كما �أن الرفق له �أثر ح�سن
يف الت�ألي���ف ب�ي�ن القل���وب ،والإ�صالح بني
املتخا�صم�ي�ن وهداي���ة الكف���ار وا�ستباقهم
�إىل الإ�سالم ،فهاهو ر�سول اهلل [ يعي�ش
الرفق ويتمثل ب���ه يف �سائر �أحواله و�ش�ؤون
حياته.
وما ذلك احلديث �إال �أمنوذجا على حكمته
يف الدع���وة ،ورفق���ه باملدعوي���ن ورحمت���ه
بالنا�س ،م�سلمني وغري م�سلمني ،قال تعاىل
َ } :و َما �أَ ْر َ�سلْنَ َ
اك ِ�إ ّالَ َر ْح َمة ّلل ْ َعالمَ ِ نيَ{ ..ولقد
ب���رزت مراعات���ه [ حلق���وق الإن�سان ،بل
ورفقه حتى باحلي���وان ..ب�شكل عملي بارز
ت���رك �أثره عل���ى الب�شرية م���ن بعده ..على
ح�ي�ن �أخفقت احل�ضارة املادية احلديثة يف
تطبيق مبادئها التي تنادي بها حني تعاملت
بتمييز فيما يتعلق بحقوق الإن�سان.
( )131ــ ينـــاير  2014ــ �صفــــر
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مفاجأة :الملحد يخاف اهلل!!
ماذا يحدث يف داخل امللحد؟ .هذا ما يبحث
عن���ه العلم���اء الآن ،حيث وج���دوا �أن خاليا
امللحد تقول عك�س ما يعتقد.

الدولي���ة لعلم نف�س الأديان ،وجد العلماء �أن هذا البحث:
امللحد ال يظهر �أي رد فعل جتاه ذكر اهلل �أو ’“The results imply that atheists
التج���ر�ؤ على اهلل تع���اىل ظاهريا ،ولكن هل attitudes toward God are ambivalent,
ه���ذه هي احلقيق���ة ،وهل هذا ما يحدث يف in that their explicit beliefs conflict
قلبه ودماغه �أم هناك �شيء �آخر؟
”with their affective response,

من املعروف �أن الإحلاد ظاهرة خطرية تدمر
املجتمع ،وللأ�سف بد�أ يغزو جمتمعاتنا هذه
الأي���ام ،ب�سبب جه���ل بع����ض امل�سلمني وقلة لق���د �أج���رى الباحث���ون ب�إ�ش���راف الدكتورة
معرفتهم بدينهم ..ولذلك البد لنا �أن نظهر  Lindeman Marjaanaجتربة على عدد
حقيقة الإحلاد و�أنه جمرد وهم ..وال يوجد م���ن امللحدي���ن ،ومت ر�ص���د التغ�ي�رات التي
�شيء ا�سمه «ملحد» باملعنى احلريف للكلمة ،تط���ر�أ على ن�شاط الدماغ واجللد والقلب...
فامللح���د ه���و م�ؤم���ن بوج���ود اهلل يف قرارة
ووجدوا حقائق غريبة ال ميكن �إنكارها.
نف�سه ،ولكن الذي مينعه من االعرتاف بهذه
دعونا نت�أم���ل بع�ض العبارات التي وردت يف
احلقيقة هو التكرب.
الدرا�سة:
ولكن ظاهرة الإحلاد لفتت انتباه العلماء يف
بلد الإحل���اد فنلندا ،حيث ق���ام باحثون من The heads and hearts of atheists may
not be on precisely the same page.
جامعة هل�سنكي University of Helsinki
بن�ش���ر بح���ث يف �شب���اط  2013يف املجل���ة تقول الباحثة  Lindeman Marjaanaيف

وهذا يعني �أن نتائج هذه الدرا�سة ت�شري �إىل
�أن مواق���ف امللحدي���ن جت���اه اهلل متناق�ضة،
فه���م يعي�شون يف �ص���راع بني م���ا يعتقدونه
وبني ما يف داخلهم..
مت ر�ص���د ا�ستجاب���ة امللح���د لكلم���ة “اهلل”
–تع���اىل -من خالل و�ض���ع �أقطاب كهربائية
عل���ى �أ�صبعني م���ن �أ�صابعهم ،وق���ام امللحد
برتدي���د عبارات جتر�ؤ على اهلل تعاىل ،مثال
ل���و كان اهلل موجودا ليجع���ل والدي يغرق..
وعبارات من هذا القبيل..

اجلل���د بذك���ر اهلل تع���اىل �س���واء ذك���ر اهلل
ب�أ�شي���اء ح�سن���ة �أو �أ�شي���اء �إحلادية .فاجللد
يظه���ر ردود فعل لدى �سماع الإن�سان كلمات
تتعلق باهلل تعاىل.

}ثُ َّم لمَ ْ تَ ُك ْن فِ تْنَتُ ُه ْم � اَّإل �أَ ْن َقالُوا َواهلل َر ِّبنَا َما
ُكنَّا ُم ْ�شرِ كِ نيَ .انْ ُظ ْر كيْ َف َك َذبُوا َعلَى �أنْ ُف ِ�سهِ ْم
َو َ
�ض َّل َعنْ ُه ْم َما َكانُوا يَفْترَ ُونَ{«الأنعام-23 :
 .»24فقد كذب على نف�سه مرتني ،يف الدنيا
ك���ذب عندم���ا ادع���ى الإحلاد وه���و يعرتف
ب���اهلل يف ق���رارة نف�سه .وي���وم القيامة كذب
م���رة ثانية عندما ادعى �أنه مل ي�شرك باهلل،
وهو يف الواقع كان يتخذ من دون اهلل �أولياء
يعبدهم ويتقرب �إليهم!!

God made the atheists more upset

هنـ ـ ــاك مكـ ــان الوثيقة

املفرت����ض �أن مث���ل ه���ذه العب���ارات عندم���ا
يتج���ر�أ بها امللحد على اهلل ال تثري يف داخله
�أي خ���وف ،لأن���ه �أ�ص�ل�ا غري م�ؤم���ن باهلل..
ولكن احلقيقة �أن جل���د وقلب ودماغ امللحد
ا�ستج���اب له���ذا التهدي���د وحدث���ت تغريات جاء يف الدرا�سة:
فيزيولوجي���ة ت�ؤكد �أن امللحد يعرتف �ضمنيا
But skin conductance data revealed
بوجود اهلل ،ولكنه يجحد به ظاهريا!!
the underlying emotional reactions of
وتقول الدرا�سة:
the two groups were essentially the

The arousal levels of the believers and
non-believers followed precisely the

same. This suggests that taunting

to same pattern.
themselves.
وهذا يعني �أن م�ستويات الت�أثر بكلمة «اهلل»
�أو التج���ر�ؤ على اهلل كانت ذاتها لدى امللحد �إن املعلومات التي ينقلها اجللد تك�شف الردود
وامل�ؤم���ن ،وه���ذا يعن���ي �أن خالي���ا الإن�س���ان العاطفية الداخلي���ة ذاتها لكلتا املجموعتني
ت�ستجي���ب خلالقها بغ�ض النظر عن م�ستوى (امل�ؤمن�ي�ن وامللحدي���ن) ،فاال�سته���زاء ب���اهلل
�إميان���ه ب���اهلل ،لأن���ه ال توجد خالي���ا م�ؤمنة يجعل امللحد م�ضطربا ومنزعجا ..و�سبحان
وخالي���ا ملح���دة ،ب���ل ه���ذه اخلالي���ا ت�سبح اهلل! ه���ذا ت�أكي���د من الباحث�ي�ن �أن الإحلاد
خالقه���ا عز وج���ل ،وتخافه وتت�أث���ر بكالمه يول���د اال�ضطراب ..ماذا قال اهلل تعاىل عن
�سبحانه وتعاىل!
�أولئك املكذبني؟
ه���ذه احلقيقة الت���ي يكت�شفه���ا العلماء عام يقول تع���اىل} :بَ ْل َك َّذبُوا بِالحْ َ ِّ
���ق لمَ َّا َجا َء ُه ْم
ي���ج{«ق� .»5 :أي �أن كل من
� 2013أخ�ب�ر عنها القر�آن قبل � 1400سنةَ ،ف ُه��� ْم فيِ َ �أ ْم ٍر َمرِ ٍ
قال تعاىل عن ملحدي �آل فرعونَ } :و َج َحدُوا يكذب باحلق من �أمثال امللحدين جتدهم يف
ِب َه���ا َو ْ
ا�ستَيْ َقنَتْ َها �أنْ ُف ُ�س ُه ْم ُظلْما َو ُعل ُ ّوا َفانْ ُظ ْر �أمر مريج �أي م�ضطرب� ..ألي�س هذا الو�صف
ُ
ُ
لمْ
ْ
ِ
اقِ
دِ
َكيْ َف َكا َن َع َبة ا ف�س ينَ{«النمل.»14 :
دقيقا للحالة التي يعي�شها امللحد؟
يف ه���ذه الدرا�س���ة وجد الباحث���ون �أن كلمة
“اهلل” لها ت�أثري خميف �أو مرعب ،وبالأخ�ص
عل���ى امللح���د ال���ذي ال ي�ؤمن ب���اهلل تعاىل..
خاليا االنسان
وجندهم يقولون:
than they were letting on even

Atheists “may have found using the
»word God stressful

تستجيب لخالقها
بغض النظر عن
مستوى إيمانه
باهلل النه ال توجد
خاليا مؤمنه
وأخرى ملحدة

ويعتق���دون �أن ه���ذا الت�أث�ي�ر ب�سب���ب البيئة
املحيط���ة به���م ،ولكننا نعتق���د �أن اهلل تعاىل
ه���و م���ن خل���ق ه����ؤالء امللحدي���ن وه���و من
�أخربن���ا بحقيقتهم ،قال تع���اىلَ } :و ِ�إ َذا ُذكِ َر
اللهَ َو ْح َدهُ ْ
وب ا َّلذِ ي َن اَل يُ�ؤْمِ نُو َن
ا�ش َم����أَ َّزتْ ُقل ُ ُ
ِالَ ِخ��� َر ِة َو�إِ َذا ُذكِ ��� َر ا َّلذِ ي َن مِ ْن ُدونِ���هِ �إِ َذا ُه ْم
ب ْآ
يَ ْ�ستَبْ ِ�ش ُرونَ{«الزمر .»45 :فذكر اهلل تعاىل
�أم���ام امللحد يث�ي�ر اخل���وف واال�شمئزاز يف
داخله ،ول���و �أخفى ذلك و�صرح ب�أنه ال يت�أثر ولك���ن امللح���د عندم���ا ي���رى احلقيق���ة يوم
وال يعرتف باخلالق تعاىل.
القيام���ة ،وي���رى الن���ار حقيقة واقع���ة ماذا
يرك���ز الباحثون يف ه���ذه الدرا�سة على ت�أثر يقول؟ ت�أملوا معي قول امللحد يوم لقاء اهلل:

ه���ذا البحث ي�ؤك���د �أن امللح���د متناق�ض مع
نف�س���ه!! و�أن كلم���ة «اهلل» ت�سب���ب �ضغط���ا
وتوترا للملحد مع �أنه ال يعرتف بوجود اهلل!
�إذن ..النتيج���ة التي و�صل �إليه���ا العلماء �أن
امللحد يقول عك�س ما يف قلبه! وهذه احلالة
النف�سي���ة العميق���ة ت�سبب ل���ه �صراعا وقلقا
وعدم ارتياح.

�إن ه���ذا ال�صراع ي�ضع���ف جهاز املناعة لدى
امللح���د وي�صب���ح عر�ض���ة للأمرا����ض بن�سبة
�أكرث م���ن امل�ؤم���ن .ولذلك يعتق���د الباحثون
اليوم �أن الإحل���اد ظاهرة غريبة عن تركيب
الإن�س���ان ،فخاليا الإن�س���ان مربجمة لتجعل
الإن�س���ان م�ؤمن���ا ب���اهلل؛ و�إن امللح���د ي�س�ي�ر
عك�س الطبيعة!
وج ـ ــه الإعجـ ـ ــاز:
و�أخريا ف����إن هذه الآي���ات القر�آنية ت�ؤكد �أن
امللحد يعاين من ا�ضطرابات نف�سية عميقة
���ر َمرِ ٍيج{..
كم���ا قال تع���اىلَ } :ف ُه��� ْم فيِ �أَ ْم ٍ
وت�ؤك���د �أن امللح���د يجح���د وج���ود اخلال���ق
ولكن���ه موقن بوجــود اهلل ،كم���ا قال تعاىل:
ا�ستَيْ َقنَتْ َها �أَنْ ُف ُ�س ُه ْم{ ..و�أن
} َو َج َحدُوا ِب َه���ا َو ْ
امللح���د ي�شمئ���ز وي�ضط���رب �أك�ث�ر كلما ذكر
ا�س���م “اهلل” ،ولذلك قال تعاىلَ } :و ِ�إ َذا ُذكِ َر
اهلل َو ْح َدهُ ْ
وب ا َّلذِ ي َن اَل يُ�ؤْمِ نُو َن
ا�ش َم����أَ َّزتْ ُقل ُ ُ
ب ْ آَ
ِال ِخ َرةِ{..
وال�س����ؤال� :ألي����س هذا ما �أثبت���ه العلماء من
خالل درا�ستهم الأخرية؟
�إذن ،القر�آن �أخرب عن حقيقة احلالة النف�سية
التي يعي�شها امللحد من ا�ضطرابات و�صراع
نف�س���ي ..وذل���ك قب���ل �أن يكت�شفه���ا العلماء
بقرون طويلة ..ف�سبحان اهلل!
( )131ــ ينـــاير  2014ــ �صفــــر

1435

39

تقري ــر

خا�ص-الب�شرى

"مدرسة السالم العربية"

إحدى أفضل عشر مدارس في "أوربرو السويدية"
يعترب العمل الإ�سالمي يف ال�سويد من
املهام ال�شاقة التي تواجه امل�سلمني يف
كافة �أرجاء البالد ،نظرا لأن ال�سويد
تعترب �إح���دى �أكرث ال���دول حتررا يف
العامل ،والتحرر يف هذه البالد �ساهم
م�ساهم���ة فعال���ة يف التع���دد الديني
"مدر�س���ة ال�سالم" يف مدين���ة �أوربرو
من خالل حري���ة املعتقد الذي تكفله
تتب���ع وق���ف الر�سال���ة الإ�سكندن���ايف
القوان�ي�ن ال�سويدي���ة؛ الأم���ر ال���ذي
الذي ير�أ�سه ال�شيخ ح�سني الداودي،
فتح املج���ال على م�صراعي���ه لتكوين "مدر�س���ة ال�س�ل�ام العربي���ة" �إح���دى وتتبع���ه ع���دة م�ؤ�س�سات تت���وزع على
م�ؤ�س�س���ات �إ�سالمي���ة فاعلة يف كافة امل�ؤ�س�س���ات الإ�سالمي���ة و�أف�ض���ل ال�سوي���د و�شمال الرنويج والدمنارك،
املدن ال�سويدية.
املدار�س يف ال�سوي���د من حيث البناء بالإ�ضاف���ة �إىل �أي�سلندا ،ويعترب �أحد
ورغ���م �أن كث�ي�را م���ن �أبن���اء اجلالية والكادر التعليمي الذي ينتمي �إىل عدة �أف�ضل امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية.
امل�سلم���ة له���م م�آخ���ذ عل���ى ه���ذه ح�ضارات �إن�ساني���ة ،منها الإ�سالمية يقول مدير املدر�سة �شاهني حممود:
امل�ؤ�س�س���ات م���ن خ�ل�ال تكري����س �أو الغربية من خالل معلمني م�سلمني م�ش���روع املدار����س ب���د�أ من���ذ ع���ام
القطري���ة �أحيانا �أو من خالل تكري�س م���ن ع���دة دول عربي���ة و�إ�سالمي���ة 2003 ،وحينه���ا كان ع���دد الأطف���ال
االنتم���اء التنظيم���ي ،وعل���ى الرغ���م بالإ�ضاف���ة �إىل معلم�ي�ن �سويدي�ي�ن  25طف�ل�ا فق���ط ،ونحن نعم���ل منذ
م���ن وجود �أخط���اء ج�سيم���ة ترتكبها
بع�ض ه���ذه امل�ؤ�س�سات ،ف����إن هذا ال
يعن���ي �أن تتوق���ف احلرك���ة التفاعلية
�س���واء الدينية �أو التعليمية عن حركة
ال���دوران ،لأنه لوال برك���ة احلركة ملا
�صحح���ت الأخطاء ومل���ا هذب العمل
احل�ضاري الإ�سالم���ي مما ران عليه
من تلك االخطاء.
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غري م�سلم�ي�ن! �أو من خالل الو�سائل
التعليمي���ة املتطورة ج���دا يف �أ�ساليب
التدري�س �أو من خالل اخلدمات التي
توفره���ا املدر�سة لطلبته���ا من طعام
وموا�صالت وعيادة طبية وم�صلى.

� 10سن���وات من خالل وقف الر�سالة
الإ�سكندنايف ،ولدينا الآن  315طالبا
وطالبة فق���ط يف "�أوربرو" ومنذ �أقل
م���ن عام انطلق م�ش���روع املدار�س يف
الدمن���ارك والوقف �أ�س�س هناك منذ
ع���ام ،وب���د�أت رو�ض���ة اليا�سم�ي�ن يف
ا�ستقب���ال الطالب بطاق���ة ا�ستيعابية
 46طفال وامل�ش���روع ريادي من حيث
�أ�سالي���ب التعلي���م وو�سائله���ا وكوادر
التدريـــ�س.

«السالم
العربية» من
أفضل المدارس
في السويد
من حيث
البناء والكادر
التعليمي
يتاب���ع �شاهني قائ�ل�ا :تعت�ب�ر رو�ضة
اليا�سم�ي�ن يف الدمن���ارك م���ن �أغلى
ريا����ض الأطف���ال يف �إ�سكندنافي���ا
لأن �أولي���اء الأمور يتحمل���ون تكاليف
احل�ضان���ة� ،إال �أن ذل���ك ال مين���ع
تقاطر الأهايل لت�سجيل �أبنائهم لكي
ينهل���وا من العلوم واملع���ارف الثقافية

الدمناركي���ة والعربي���ة لأن م�شروعنا خارج املدر�سة ،فجميع الطلبة يكملون
ثقايف عربي.
درا�سته���م لدين���ا عند انته���اء مرحلة
ي�ضيف :خالل الأربعة �أعوام الأخرية ريا����ض الأطف���ال ،وال ن�ستطيع قبول
اعت�ب�رت مدر�سة ال�س�ل�ام يف �أوربرو �أي طفل من �أي مدر�سة �أخرى.
ك�إح���دى �أف�ض���ل  10مدار����س يف الطاق���ة اال�ستيعابي���ة للمدر�س���ة ال
حمافظ���ة املدينة للمراحل التمهيدية حتتمل قبول طلبة جدد ،والآن يطلب
واالبتدائي���ة واالعدادي���ة ،وحت�س���ب �أولي���اء الأم���ور من���ا افتت���اح مدر�سة
بلدي���ة �أورب���رو نتائج تقيي���م املدار�س ثانوي���ة ورغ���م ال�صعوب���ات الت���ي قد
كاف���ة م���ن خ�ل�ال تقيي���م امل�ست���وى نواجهه���ا ف�إنن���ا نفكر جدي���ا يف بناء
التعليمي للطلبة الذين تخرجوا منها ،مدر�سة ثانوي���ة ،والأمر قيد الدرا�سة
و�إحدى هذه املدار�س مدر�سة ال�سالم ونحن بطيئون جدا يف تنفيذ امل�شاريع،
وهذا �أم���ر بتقديري �إيجابي ،والبطء
العربية لغة وثقافة.
وع���ن ن�ش�أة املدر�سة يق���ول :مدر�ستنا ه���و للدرا�س���ة والتقيي���م والبح���ث،
بد�أت عام  2003يف حني �أن الرو�ضة وو�ضع اخلطط امل�ستقبلية لكي تكون
بد�أت ع���ام  2008وفك���رة الت�أ�سي�س املدر�سة مكتملة م���ن كافة اجلوانب؛
ولدتها احلاجة املا�سة للمجتمع لهذه �س���واء يف �أروق���ة البن���اء �أو و�سائ���ل
املدار�س ،فبعد �أن �أ�س�سنا املدر�سة بد�أ و�أ�ساليب التدري�س.
�أولي���اء �أمور بال�ضغ���ط علينا الفتتاح
رو�ض���ة لك���ي ي�سجل���وا �أبناءهم فيها،
فاتخذ ق���رار من �إدارة وقف الر�سالة
الإ�سكندن���ايف بافتت���اح رو�ض���ة تتب���ع
مدر�س���ة ال�سالم ،ومن ثم بد�أ التو�سع
ببناء املدر�سة لكي ت�شمل �شريحة �أكرب
م���ن �أبناء املجتمع املحل���ي ،فالرو�ضة
بد�أت بـ 10اطفال ،والآن و�صل العدد
�إىل  85طف�ل�ا! خ�ل�ال خم�سة �أعوام
من اجله���د املتوا�صل ،والآن ال يوجد
لدينا م���كان لقبول ط�ل�اب جدد من

وع���ن �أ�ساليب التدري����س يقول :قمنا
برب���ط ال�صف���وف الدرا�سي���ة ب�ألواح
�إلكرتوني���ة مو�صول���ة م���ع �أجه���زة
الكمبيوت���ر ليتم ال�ش���رح للطالب من
خالل الإنرتنت ،ونحن نواكب التطور
�أوال ب����أول ،ونق���وم بتزوي���د املدر�س���ة
بكافة �أ�ساليب التعليم احلديثة جدا،
وخالل عامني فق���ط ا�ستثمرنا 2.5
مليون كرون �سويدي يف �شراء الألواح
الإلكرتونية الذكي���ة (،)Smartbord
الآن لدين���ا تقني���ة البع���د الثالثي يف
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تقري ــر

التدري�س ،ونحن يف �أوربرو �أول مدر�سة
ت�ستخدم هذه التكنلوجيا املتقدمة يف
و�سائل التدري�س ،ونحن نقوم بتدري�س
مواد الإحياء والريا�ضيات واجلغرافيا
بتقنية الأبعاد الثالثية.

تعليمه���م مب�ستوى عال م���ن الرتكيز،
وهيئ���ة التدري����س فيه���ا مدر�س���ات
�سويدي���ات و�أخريات م���ن دول العامل
الإ�سالمي.

�أما �سكرتري العالقات العامة بالوقف
ح�س�ي�ن العي�س���ى فيقول :لق���د قمنا
بتوزي���ع �أروق���ة املدر�س���ة عل���ى عدة
بناي���ات مت�صل���ة مبم���رات نظيف���ة،
كم���ا �أ�ش���ار �إىل �أن الأه���ايل يزورون
�أبناءهم و�أن هن���اك توا�صال م�ستمرا
بني الإدارة والأهايل ،وهذا كان �أحد
�أ�سب���اب جن���اح املدر�س���ة ،لأن���ه �أثبت
م�صداقيته���ا يف متابعة الطلبة ،الأمر
الذي حفز الطلبة على بذل مزيد من
اجلهود يف الدرا�سة.
كم���ا حتت���وي مدر�ستن���ا عل���ى مطبخ
و�أ�ش���ار العي�س���ى �إىل �أن الإدارة توفر وغ���رف للمخت�ب�رات بالإ�ضاف���ة �إىل
كافة امل�ستلزمات التعليمية واخلدمية مكتب���ة ومنج���رة ،وم���رت املدر�س���ة
املريح���ة للطالب ،لك���ي ي�ستوعب ما مبراح���ل عديدة م���ن التو�سعات �إىل
يدر�سه بدون �أي م�ؤثرات �سلبية ب�سبب �أن مت التو�س���ع ببن���اء �صال���ة ريا�ضية
نق����ص امل�ستلزم���ات والتجهي���زات ،مطابقة للموا�صف���ات العاملية ،وتقام
وراعين���ا جتهيز ال�صف���وف واملمرات فيه���ا احل�ص�ص اخلا�ص���ة بالريا�ضة
وفناء املدر�سة بخدمات عالية اجلودة وال�صح���ة البدني���ة ،كم���ا تق���ام فيها
وي�ضاف �إىل ذلك �أن الغرفة ال�صفية �صلوات اجلمع.

مصداقية متابعة
الطلبة وتوفير
كافة المستلزمات
الدراسية أحد
أهم أسباب نجاح
«السالم العربية»

�أمني عام وقف الر�سالة الإ�سكندنايف:
�إن الإدارة العام���ة لوق���ف الر�سال���ة
تق���ع يف �أورب���رو و�أن البن���اء يت���وزع
عل���ى م�ساح���ة  800مرت مرب���ع ،كما
لدينا ثمانية مكات���ب �إدارية ،ونحتاج
�إىل قاع���ة اجتماعات �أك�ب�ر ،و�صالة
لل�ضياف���ة واال�ستقب���ال ،لدينا خطط
للتو�س���ع يف البناء لبن���اء طابق علوي،
ويوج���د مطبخ كب�ي�ر يع���د الوجبات
يوميا للوقف واملدر�سة بطاقة �إنتاجية
ت�صل �إىل  500وجبة طعام يوميا من
خ�ل�ال  4طهاة مه���رة ،ومطعم يت�سع
ملئ���ة �شخ����ص ،ويتب���ع املرك���ز �سك���ن
و�سي���ارات �ضياف���ة ،بالإ�ضاف���ة �إىل
م�صلى ي�صلي ب���ه املوظفون والطاقم
الإداري ،وبالن�سبة للطلبة فهم ي�صلون
يف ال�صالة الريا�ضية.

ي�ضي���ف ال���داودي :هن���ا تق���ع �إدارة
التعلي���م العام���ة التي تهت���م مبراكزنا
التعليمي���ة يف �إ�سكندنافي���ا ،فنح���ن
نق���دم منح���ا درا�سية ونطب���ع الكتب
الإ�سالمية ،كما ندع���م �أبناء اجلالية
يف درا�س���ة تخ�ص�صات تكون اجلالية
بحاجة �إليه���ا ،وح�سب الدرا�سة التي
حتتوي على  12طالبا فقط ،ليت�سنى من ناحيته يقول ح�سني الداودي نائب لدينا ف�إن اجلالية يف ال�سويد بحاجة

�إىل تخ�ص�ص���ات معين���ة ،كاملدر�سني
والإعالمي�ي�ن والقانوني�ي�ن وعل���وم
ال�سيا�سة ،و�أما الدمنارك ف�إن اجلالية
بحاج���ة �إىل حقوقيني و�إعالميني يف
ح�ي�ن �أن جالية الرنوي���ج بحاجة �إىل
كافة التخ�ص�صات.
وع���ن بداي���ة الوقف يق���ول الداودي:
الوق���ف �أ�س����س ع���ام  2001ح�س���ب
القان���ون ال�سوي���دي القا�ض���ي بو�ضع
� 200أل���ف ك���رون يف ح�س���اب بنكي،
وع���ام  2003مت ت�سجي���ل الوق���ف
كم�ؤ�س�سة ر�سمي���ة ،ثم بد�أنا مب�ساحة
�صغرية جدا كان���ت  350مرتا مربعا
فق���ط ،ويف ع���ام  2005ازداد ع���دد
الأطف���ال ،م���ا �أدى �إىل �إجراء تو�سعة
عاجل���ة يف البن���اء ..والوق���ف جاءت
فكرته من طلبة �سعوديني كانوا يتلقون
درا�س���ة الط���ب ،وعندم���ا تخرج���وا
خطرت الفكرة يف بالهم لرتك ب�صمة
له���م على الأرا�ض���ي ال�سويدية ،فكان
اقرتاح بناء هذا ال�صرح العلمي..
�أما ع���ن �أعداد امل�سلم�ي�ن يف �أوربرو
فيق���ول :يبل���غ عدد امل�سلم�ي�ن تقريبا
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يف �أورب���رو ح���وايل � 20ألف���ا ،والآن
و�صل  200عائلة �سورية وفل�سطينية
قدم���وا م���ن �سوري���ا ي�سكن���ون يف
�ضواح���ي املدين���ة .وهن���اك نق�ص يف
ع���دد ال�شق���ق ال�سكني���ة يف املنطقة،
والآن نفكر مب�شروع وقف ا�ستثماري
لبن���اء ال�شقق .والوق���ف اال�ستثماري
�سيك���ون �إنتاج���ه خم�ص�ص���ا بالكامل
لطالب العلم الذين يتلقون العلوم يف
اجلامع���ات ال�سويدي���ة ح�سب حاجة
اجلالي���ة م���ن �سيا�سي�ي�ن وقانوني�ي�ن
ومعلمني ومدراء مدار�س.

«وقف الرسالة
اإلسكندنافي»
يجهز ألكبر
مشروع استثماري
لرعاية طالب
العلم على
مستوى السويد

وعن جهات التمويل يجيب الداودي:
م�شروعن���ا منت���ج ذات���ي ومل نحت���ج
جمع التربعات لدف���ع نفقات الوقف
�أو املدر�س���ة ..لق���د تنبهن���ا �إىل ذلك
من خ�ل�ال �أخط���اء الآخري���ن ..الآن
م�شاريعن���ا ت���در علينا �أم���واال ت�شغل
م�ؤ�س�ساتن���ا الإ�سالمي���ة دون احلاجة
�إىل جم���ع التربع���ات ،ونق���وم بتعيني
موظفين���ا ح�س���ب الكف���اءات ،ولي�س
ح�س���ب االنتماء احلزب���ي �أو املذهبي
�أو العائل���ي ،لدين���ا موظفون من كافة
�أقط���ار الع���امل العرب���ي والإ�سالمي،
بالإ�ضاف���ة �إىل موظف���ات وموظف�ي�ن
�سويدي�ي�ن لي�سوا م�سلم�ي�ن ،لالرتقاء
بالعم���ل ..منذ البداية قررنا �أن نعمل
�ضمن �أ�س����س �إ�سكندنافية ،ومن �أراد
�أن يدع���م الوق���ف ب���دون �ش���روط �أو
برام���ج م�سبقة فنح���ن نرحب بذلك.
وم���ن الداعم�ي�ن الرئي�سي�ي�ن لنا هي
احلكوم���ة ال�سويدي���ة ،وه���ي فخورة
بذل���ك ..الع���ام الق���ادم �سنحتف���ل
بالع�شري���ة الأوىل بالإ�ضاف���ة �إىل
مراكزنا يف �شم���ال الرنويج و�أي�سلندا
والدمنـــارك.

وقفة مع مهتدية
كتبت :عـــذوب العو�ضـي

يف ه�������ذا الباب �س�������وف نتناول ً
بع�ضا من الق�ص�ص امل�ؤث�������رة ملهتديات جلنة التعريف
بالإ�سالم ..نتعرف ملاذا �أ�سلمن ،وما الدور احليوي للجنة يف �إ�شهار �إ�سالمهن� ..إىل
جان�������ب ذلك �سوف نتناول ً
بع�ضا من �شهادات اجلاليات امل�سلمة حول رعاية اللجنة
لهن ،ترى ..ماذا قال ه�ؤالء؟

الدعاء ..أدخلها اإلسالم

أخالق صديقاتها قربها لإلسالم

اال�سم� :أننتا لك�شمي �ستياواتي

اال�سم :روي�سة يل فران�سي�س

قدمت «لك�شمي» للعمل يف الكويت و�إعالة �أ�سرتها يف
الهن���د ,ولكنها بعد فرتة ب�سيطة من قدومها جاءها
ات�ص���ال لإبالغه���ا �أن ابنتها �أ�صابه���ا مر�ض ع�ضال
وحالته���ا ال�صحي���ة مي�ؤو�س منه���ا ,حاولت الذهاب
للهن���د لالطمئنان عليه���ا ،ولكنها كانت مقيدة بعقد
العم���ل ومل يكن مبقدورها فع���ل �شيء �سوى البكاء،
ومل���ا ر�أتها كفيلتها على هذه احلالة ا�ستف�سرت منها
ع���ن ال�سب���ب ،وحكت له���ا حالة ابنته���ا ,فقالت لها
الكفيل���ة :ادعي اهلل �أن ي�شفيها فهو ال�شايف املعايف،
و�س�أدعو �أنا �أي�ضا.

تعم���ل «روي�س���ة» يف مكتب خدم���ة العمالء يف مطار
الكويت الدويل وهي فتاة مثقفة ومتعلمة واجتماعية،
�أغل���ب �صديقاتها م�سلمات ملتزم���ات ذوات �أخالق
عالية ,ت�أث���رت «روي�سة» مبا مل�ست���ه على �صديقاتها
فب���د�أت التفك�ي�ر بتغيري دينها ،خا�ص���ة بعد ت�شجيع
�صديقاتها لها.

اجلن�سية :هندية

بعد مرور عدة �أيام جاءها ات�صال من زوجها يبلغها
�أن ابنتهما تتماث���ل لل�شفاء بالرغم من ي�أ�س الأطباء
من حالتها.
مل تكد ت�صدق هذا اخلرب و�أ�سرعت لإخبار كفيلتها
التي قالت لها :لقد ا�ستجاب اهلل لدعائنا.
ب���د�أت لك�شم���ي تتفكر يف اخلال���ق وت�ساءلت ما هو
اهلل الذي �شفى ابنتها؟ ،وظلت تدعو الإله احلق �أن
يهديها �إليه.
يف �صب���اح اليوم التايل �أخ�ب�رت كفيلتها برغبتها يف
التعرف على الدين الإ�سالمي ،وقد �سارعت الكفيلة
ب�إح�ضارها للجنة التعريف بالإ�سالم ملقابلة الداعية
التي �شرحت لها تعاليم الإ�سالم و�أ�شهرت �إ�سالمها
بعد اقتناعها بعظمة هذا الدين.

اجلن�سية :هندية

ح�ض���رت �إىل جلن���ة التعريف بالإ�س�ل�ام وا�ستمعت
للداعية واقتنعت بالدخول يف الإ�سالم.

كانت فرحة «روي�سة» كبرية عندما علمت �أن الإ�سالم
يج���ب ما قبله و�أنها ب���د�أت �صفحة جديدة وبي�ضاء،
وب���د�أت يف الذه���اب م���ع �صديقاته���ا �إىل الإدارة
الن�سائي���ة بالرو�ضة لتتعلم تعالي���م ومبادئ الإ�سالم
يف الف�ص���ول ال�شرعية التي تنظمها الإدارة �أ�سبوعيا
للمهتديات اجلدد.

كان���ت �سعادة «روي�سة» ال تو�صف عندما بد�أت تتعلم
�أ�سا�سيات الدين الإ�سالمي ،وتقول :لقد تعلمت على
�أيدي داعيات اللجنة ما هو التوحيد؟ ،لقد كان هذا
الأم���ر بالن�سبة يل �شيئا �أ�سا�سيا ،فالتوحيد ر�سخ َّ
يف
اليقني ب�أن ال معبود بحق �إال اهلل  .وال �شريك له يف
العبادة دون غريه من املعبودات.
الداعي���ة الهندية «برفني» التي ا�ستقبلتها تقول �أنها
حتم���د اهلل ليال نه���ارا عل���ى �أن �أعطاه���ا الفر�صة
للعم���ل يف جمال الدعوة وتك���ون �سببا يف �إنقاذ غري
امل�سلمات من النار.
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حممد �إلهامــي :باحث يف التاريخ واحل�ضارة الإ�سالمية

@melhamy

االحتضان اإلسالمي لغير المسلمين (السائحين)
ذكرن���ا يف املق���ال املا�ض���ي "جاذبي���ة
الإ�س�ل�ام االجتماعي���ة" لقط���ات من
�صفحات التاري���خ ،تظهر كيف كانت
حي���اة امل�سلمني الطبيعي���ة و�أخالقهم
غري املتكلفة ه���ي الباب الأكرب الذي
دخل���ت من���ه ال�شع���وب يف دي���ن اهلل
�أفواج���ا ،ور�أينا كيف �أن هذا الباب ال غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن يف بالدن���ا نوع���ان:
يُغلق �أب���دا ،فهو ي�ؤتي ثماره يف ع�صر مقيمون فيها �أو زائرون لها ،وتختلف
الق���وة واالزدهار وي�ؤت���ي ثماره كذلك �أغرا����ض الزي���ارة م���ا ب�ي�ن ال�سياحة
حتى يف ع�صور ال�ضعف واالحتالل .الق�ص�ي�رة و�أغرا����ض العم���ل الطويلة
الت���ي ق���د متت���د �إىل عق���ود مت�صلة،
ويف �سي���اق احلدي���ث ع���ن مو�ض���وع:
ولرمب���ا ال تب���دو الفر�صة وا�ضحة يف
الرعاي���ة االجتماعية لغ�ي�ر امل�سلمني
وللم�سلمني اجلدد ،يح�سن �أن نف�صل �ش�أن ال�سائحني مل���دة �أيام �أو لأ�سابيع
احلدي���ث �إىل مو�ضوعني؛ الأول :عن �إال �أنها فر�صة كاملة وجاهزة بالن�سبة
رعاي���ة غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن يف املجتم���ع لأولئ���ك املقيم�ي�ن لأغرا����ض العم���ل
الإ�سالم���ي �س���واء �أكان���وا مقيمني �أم والتك�سب ،ال �سيم���ا يف دول اخلليج،
زائرين ،والثاين :عن رعاية امل�سلمني التي تعتمد على العمالة الأجنبية من
اجلدد الذين �أنبت���ت يف قلوبهم بذرة �أول العام���ل الفقري وحت���ى �أ�صحاب
الإمي���ان وحتت���اج �إىل م���ن يتعهده���ا امل�شاري���ع العمالق���ة واال�ستثم���ارات
بالرعاي���ة وال�سقاي���ة حت���ى ت�ص�ي�ر ال�ضخمة.
�سامق���ة زاخ���رة ت�ؤتي �أكله���ا كل حني
ب����إذن ربه���ا ,ونب���د�أ باحلدي���ث -يف
هذا املق���ال واملقاالت التي تليه -عن
املو�ضوع الأول :رعاية غري امل�سلمني،
فاهلل امل�ستعان..
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أوال :السائحـون
ونعن���ي بهم جميع من يرد بالدنا ملدد
ق�ص�ي�رة� ،س���واء لل�سياح���ة �أو لعم���ل
�أو لغ�ي�ره ،ونح���ن �إذا تدبرنا يف حال
م���ن �أ�سلم من ه����ؤالء �-أو على الأقل
تغريت قناعاته عن الإ�سالم� -سنفهم
م���اذا ينبغي لن���ا �أن نفعل كي جنتذب
هذه ال�شريحة �إىل دين اهلل تعاىل.
� .1شعائر الإ�سالم
�أول ما ينبغي �أن نفهمه �أن الإ�سالم هو
�أمر "خمتلف" بالن�سبة �إىل ه�ؤالء� ،أي
�أنه ال يجذبهم يف بالدنا ما نحاول �أن
ن�شابههم به من �أمناط البناء والأزياء
وامل����أكل وامل�ش���رب والرتفي���ه ،ب���ل
يجذبه���م عندنا ما ال يجدوه عندهم.
وق���د ن�ستغ���رب ح�ي�ن نع���رف ق�ص���ة
�إ�سالم امل�ست�شرق املجري عبد الكرمي
جرمانو�س التي ب���د�أت من �صورة يف

جمل���ة ه���ذا و�صفها "منظ���ر خ�شبي
ر�أيت فيه منازل ذات ُ�س ُقف منب�سطة
ت�ب�رز م���ن بينها هن���ا وهن���اك قباب
م�ستديرة يزينها اخلالل و�سط �سماء
مظلمة ،كما �شاهدت رجاال يجل�سون
القرف�ص���اء على ال�سطح وعليهم ُحلل
غريب���ة وق���د انت�ش���رت ظالله���م يف
�صف���وف غام�ضة ..لقد ابتهج خيايل
بهذه ال�صورة تبعا الختالفها ال�شديد
ع���ن املناظ���ر الطبيعي���ة املعت���ادة يف
�أوروبا ،فقد كانت منظرا �شرقيا".1
و�إن �أهم و�أعظم ما ال يجدوه عندهم
هو مظاه���ر الإ�سالم و�شعائره ،وهذه
عوامل جذب �إلهية ل�سنا ندري �سرها
رمب���ا لأننا ن�ش�أن���ا فيه���ا واعتدناها،
غري �أنه���ا ت�ؤث���ر فيهم ت�أث�ي�را كبريا،
وي�ستوي يف ذل���ك عامتهم وخا�صتهم
من املفكرين والفال�سفة والباحثني.
ومن ذلك ما عر�ضته قناة اجلزيرة 2عن
فتاتني �أمريكيت�ي�ن� ،إحداهما يهودية
ومات من عائلته���ا ثمانية يف �أحداث
احلادي ع�شر من �سبتمرب كانت تزور
املغرب ،والأخرى ن�صرانية كانت تزور

�أرن�س���ت رين���ان يق���ول" :م���ا دخل���ت
م�سجدا ق���ط ،دون �أن تهزين عاطفة
ح���ادة ،وبعب���ارة �أخ���رى ،دون �أن
ي�صيبن���ي �أ�سف حمق���ق على �أنني مل
�أكن م�سلما" ،5هذا وهو من يُح�سبون
�أحيان���ا يف خان���ة املتحامل�ي�ن عل���ى
الإ�سالم.

تركيا ،وكالهما كان �سماعهما للآذان
ه���و �أول ما طرق قلوبهم���ا و�أدخلهما
يف الإ�سالم ،ذلك الآذان الذي ن�سمعه
يومي���ا خم�س مرات وال نكاد نت�أثر به
عل���ى الإطالق .ومن ذل���ك ما ن�شرته
�صحيف���ة الريا�ض 3عن �سائحة كندية
فوجئ���ت مب�شه���د العم���ال امل�سلم�ي�ن
وه���م ي�صلون يف بهو الفندق ،فدخلت
و�شعائ���ر الإ�س�ل�ام كث�ي�رة �إىل احلد
يف موجة م���ن الت�سا�ؤالت ،فقر�أت ما
ال���ذي ال ي���كاد يفلت منه���ا نظر زائر
كان يف مكتب���ة الفندق م���ن كتب عن
لب�ل�اد امل�سلم�ي�ن ،فال�صل���وات ت�شمل
الإ�س�ل�ام يف ليلة واحدة ،وبعد يومني
م�ساحة اليوم وي�ؤديها امل�سلمون يف كل
كانت يف ع���داد امل�سلم�ي�ن ،واتخذت
م���كان ،ثم �صالة اجلمع���ة التي ت�ؤدى
ا�سم "�سلطانة" .ه���ذا و�إن �أول ق�صة
كل �أ�سب���وع ،ثم �صي���ام رم�ضان الذي
تطالعك يف �سل�سلة كتب "رجال ون�ساء
ي�شغ���ل �شهرا يف ال�سنة ،ثم �أيام احلج
�أ�سلم���وا" ه���ي ق�صة امل�سل���م الأملاين
امل�شه���ودة ،وارتباط امل�سلمني بها �أمر
حمم���د �صدي���ق ال���ذي كان���ت بداية
ظاهر ملمو�س يف كل بلدانهم ،وهو ما
�إ�سالمه ر�ؤيته ل�صالة اجلماعة.4
يف�سره الفيل�س���وف الفرن�سي ال�شهري
وم���ن �أراد اال�ست���زادة فعلي���ه بالكتب مونت�سكي���و بقول���ه "�إن امل���رء لأ�ش���د
الت���ي تق�ص�ص حال من �أ�سلموا ففيها ارتباط���ا بالدي���ن احلاف���ل بكثري من
م���ادة غزي���رة ع���ن الت�أث���ر بال�شعائر ال�شعائ���ر منه ب�أي دي���ن �آخر �أقل منه
الإ�سالمية.
احتف���اال بال�شعائ���ر ،وذل���ك لأن املرء
وق���د ال يبل���غ الأثر ح���د الدخول يف �شدي���د التعلق بالأم���ور التي ت�سيطر
الإ�سالم ،وه���ذا الفيل�سوف الفرن�سي دائما على تفكريه".6
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ولرمب���ا يح���اول البع����ض تف�س�ي�ر
ه���ذا التحول ملج���رد ر�ؤي���ة ال�شعائر
الإ�سالمي���ة ب����أن فيه���ا م���ن امل�ساواة
والب�ساطة ومظاه���ر وحدة امل�سلمني
م���ا هو جدي���ر بج���ذب القادمني من
جمتمع���ات ر�أ�سمالي���ة طبقي���ة �أو
جمتمع���ات عن�صري���ة �أو جمتمع���ات
تعاين م���ن اخلالف���ات الأهلي���ة ،وال
ري���ب �أن هذا �صحي���ح ،لكنه ال ي�صلح
وح���ده لتف�س�ي�ر هذا التح���ول الكبري
والأث���ر املبا�ش���ر ،ويبقى يف الأمر �سر
�إله���ي رباين يخاطب ال���روح والنف�س
مما ال ندرك كنهه على احلقيقة.
ومما يتبع هذا �ضرورةُ �أن تكون الكتب
واملواد التي ت�ش���رح الإ�سالم موجودة
دائما �أمام �أعني ال�سائحني والزائرين
�أينما حل���وا ،يف الفن���ادق واملجمعات
التجارية (املوالت) واملطاعم واملكتبات
والأماكن ال�سياحية والأثرية وو�سائل
املوا�ص�ل�ات بحي���ث تك���ون جاه���زة
للإجابة عن الأ�سئل���ة و�إدراك حلظة
الت�أث���ر يف �أي م���كان كان� ..إذ نحن ال
ن���دري م���ن �أي �ش���يء ويف �أي موطن
�ستبد�أ حلظة الهداية.
� .2آث ـ ـ ــار امل�سلمـني
بداي���ة ،ف�إن الإ�سالم يبيح دخول غري
امل�سلم�ي�ن �إىل امل�ساج���د –م���ا ع���دا
امل�سج���د احل���رام� -شريط���ة االلتزام
بالث���وب املحت�ش���م وتوق�ي�ر امل�سج���د
وعدم �إتي���ان املخالفات في���ه ،7وهذا
48
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�أم���ر يتقبل���ه  % 99م���ن ال�سائح�ي�ن
ويلتزمون ب���ه ،بح�سب ت�صريح لنقيبة
املر�شدي���ن ال�سياحيني يف م�صر ليلى
قنديل.8
وال ري���ب �أن هذه الأماك���ن التي ُعبِد
فيه���ا اهلل ،و ُق���رِ يء فيه���ا الق���ر�آن
و�ص ِلّ َي���ت فيه���ا ال�صلوات ،له���ا ت�أثري
ُ
روح���ي كبري عل���ى القادمني من بالد
ت�شك���و من ال�ضغ���ط العنيف للمادية،
ه���ذا ال�ضغط ال���ذي يجع���ل البوذية
�أح���د �أكرث الأفكار رواج���ا يف الغرب
لأنه���ا متطرف���ة يف اجلان���ب الروحي
الذي يقابل التطرف املادي هناك.
ت���روي ليل���ى قندي���ل ق�ص���ة �أ�ست���اذ
جامع���ي بلجيكي �أ�سلم بعد زيارة �إىل
م�ساج���د القاه���رة القدمية وح�صوله
عل���ى ن�سخة مرتجمة ملع���اين القر�آن
الك���رمي ،9ونحن ح�ي�ن نطالع ق�ص�ص
من �أ�سلم���وا جند الأ�سف���ار �إىل بالد
امل�سلم�ي�ن متثل جزءا ب���ارزا منها ،بل
جند بع�ض الق�ص�ص لي�ست �إال ف�صوال
م���ن الت�أثر ب�آث���ار امل�سلمني وبالدهم،
كق�صة ال�شاب املجري جوليو�س ووفر
بد�أت بت�أثره ب�آثار العثمانيني يف املجر
ثم مل يجد الراحة والقرار �إال يف بالد
امل�سلمني الت���ي تنقل فيها �أو عرب بها
فتعلق بها قلبه حتى �أ�سلم.10

في�ض���رب على احلدي���د وهو �ساخن،
ف����إن كان �أك�ث�ر كف���اءة فبا�ستطاعته
�صناع���ة ه���ذا الت�أث���ر و�إن�شائه ،ومما
يذكر يف هذا ال�ش����أن ما رواه املر�شد
ال�سياح���ي امل�صري ع���ز الدين �أحمد
�س���امل �أن وف���دا �سياحيا كام�ل�ا ت�أثر
بالإ�س�ل�ام بعد �أن حدثه���م عن بع�ض
جوانب �إعجاز الق���ر�آن �أثناء زيارتهم
لأحد امل�ساج���د الأثرية بالقاهرة ،ثم
َرتَّ���ب لهم لق���اء مع �أ�سات���ذة من كلية
�أ�صول الدين ا�ستغرق � 4ساعات ،ومل
ينت���ه هذا االجتم���اع �إال بعد �أن �أعلن
عدد كبري من ه����ؤالء عن رغبتهم يف
اعتناق الإ�سالم ,11فهذا جمرد منوذج
ملا ميك���ن �أن ي�صنع���ه مر�شد �سياحي
م�ؤهل للحديث ال عن الإ�سالم ،ولكن
ع���ن لفت���ة �إ�سالمي���ة م�ؤث���رة يف ثنايا
�شرحه للمع���امل ال�سياحية ،ثم ميكن
للمخت�ص�ي�ن �أو املراك���ز املخت�ص���ة �أن
تق���دم املعلومة الأف�ض���ل والأكمل ملن
�أراد �أن يتو�سع �أو �أن ي�س�أل.

ومم���ا يتب���ع االهتم���ا َم بح�ض���ارة
امل�سملني �أي�ضا ،االهتما ُم باملل�صقات
واملطبوع���ات الإر�شادي���ة للآث���ار
الإ�سالمي���ة� ،إذ ينبغ���ي �أال تكتف���ي
املادة التعريفية بعر����ض تاريخ �إن�شاء
الأث���ر وع�صره ،بل ت�ضي���ف �إليه نبذة
ع���ن �صاحب���ه وع�ص���ره والغر�ض من
ومما يتبع االهتما َم بح�ضارة امل�سلمني ،بنائ وما �إذا كان���ت ثمة مواقف ذات
االهتما ُم ب�إع���داد املر�شد ال�سياحي� ،أث���ر �أو قيمة �إ�سالمي���ة حدثت عنده،
فذلك هو الذي �سيلتقط حلظة الت�أثر فهذا ما يعطي املكان قيمته الروحية

واحل�ضاري���ة ف�ضال عن قيمته املادية يف الكت���ب الت���ي تق�ص�ص ق�ص�ص من
والفني���ة واملعماري���ة ،و�إذا حتقق هذا �أ�سلم���وا وجد ذل���ك وا�ضحا ال يحتاج
يف املطبوع الإر�شادي لكل �أثر فنكون �إىل �إثبات.
ق���د حكين���ا لل�سائ���ح -دون �أن ن�شعر وه���ذا الباب م�ستمر معن���ا يف كل ما
نحن وال هو -تاريخ البلد وح�ضارته ،يخ����ص غ�ي�ر امل�سلمني� ،س���واء �أكانوا
و�أعطيناه رحي���ق وخال�صة روح البلد �سائح�ي�ن �أم مقيمني �أم من �أهل البلد
وثقافته ،وهذا يعمق االرتباط النف�سي �أم كان امل�سلم يف بالد غري امل�سلمني،
والروحي بني ال�سائح والبلد ،وهو يف ف�ل�ا نطيل احلديث في���ه الآن ،ورمبا
ح���د ذاته قيم���ة اقت�صادية بحتة ،ولو
�أفردناه مبجموع���ة مقاالت يف نهاية امل�صادر:
مل نهدف �إىل التعريف بالإ�سالم.
هذه ال�سل�سلة.

واالطالع على ما يف بالدنا من �أ�سرار
وكن���وز ،ف�أر�ض ال�ش���رق ما تزال متثل
عند كثريي���ن –وخ�صو�صا الغربيني-
�أر����ض الأ�س���رار والكن���وز وال�شم����س
وال�سحر واللنب والع�سل ،وهو من �آثار
التاري���خ الطويل ب�ي�ن الغرب وال�شرق
من���ذ الأندل����س واحل���روب ال�صليبية
وق�ص�ص �ألف ليلة وليلة.

ورمب���ا ال يبل���غ الت�أث���ر ح���د الدخول
يف الإ�س�ل�ام ،ولكن���ه ي�ساهم يف ك�سر
ال�ص���ورة امل�شوه���ة عن���ه يف بع����ض
النفو����س ،فها هي الكاتبة الربيطانية
املعروف���ة كاري���ن �أرم�س�ت�روجن الت���ي
كانت راهب���ة كاثوليكية و�صارت الآن
م���ن وج���وه الدف���اع ع���ن الإ�سالم يف
�أوروبا والدفاع ع���ن ق�ضايا امل�سلمني
مثل القد�س ،كانت بداية تعرفها على
الإ�س�ل�ام رحل���ة �إىل �سمرقن���د حيث
ت�أث���رت بالروحانية الت���ي تفي�ض من
العمارة الإ�سالمية.12

وكل ما �أوردناه من اقرتاحات و�أفكار
ي�ستطي���ع املجتمع �أن يق���وم بها بدون �أ�سلموا .161/2
ال�سلطة� ،أو يف �أكرث الأحوال ال يحتاج  - 2برنام���ج م���ن وا�شنط���ن ،بتاري���خ
الأمر �إال جمرد "ال�سماح" من ال�سلطة( .2006/9/11 ،الرابط)
فاملتطوع���ون م���ن الدع���اة واملراك���ز
 - 3بتاريخ .2008/12/5
الإ�سالمي���ة يرحبون ب����أن ي�ضعوا هم
 - 4د .عرف���ات كامل الع�ش���ي :رجال ون�ساء
ج���داول الزي���ارات ال�سياحية و�إعداد
مواد الإر�شادات واملطبوعات و�إقامة �أ�سلموا  15/1وما بعدها.
دورات الت�أهيل للمر�شدين ال�سياحيني  - 5توما�س �أرنولد :الدعوة �إىل الإ�سالم
وا�ستقبال كل راغب يف اال�ستزادة من  - 6ال�سابق �ص.458
املعرفة ع���ن الإ�سالم وغري ذلك مما
 - 7انظر فتوى ال�شيخ عبد العزيز بن باز
يتطلبه الأمر.

وه���و الب���اب الأو�س���ع للدخ���ول يف
الإ�س�ل�ام� ،إذ هو يحدث يف كل موقف
وكل حلظ���ة ،ويك���ون بغ�ي�ر تكلف من
امل�سلمني ،وهذا الباب ي�ؤتي ثماره يف
الق���دمي كما يف احلدي���ث ،فغالب من
�أ�سلم���وا من غري امل�سلم�ي�ن �إمنا كان
�إ�سالمه���م من هذا الب���اب ،ومن نَ َظر

واخلال�ص���ة �أننا نح���اول اقتنا�ص كل
فر�ص���ة ممكنة –مهم���ا كانت �سريعة الإ�سالمية( .2002/6/10 ،الرابط)
وب�سيطة -يف ه���ذه الزيارة الق�صرية
 - 9حتقيق ال�شبكة الإ�سالمية.
الت���ي يقوم به���ا غري امل�سل���م لبالدنا
الإ�سالمي���ة ،وه���و �أم���ر �سيج���د يف  - 10د .كم���ال الع�شي :رجال ون�ساء �أ�سلموا
نف�س���ه مو�ض���ع قب���ول وترحي���ب لأنه  - 11حتقيق ال�شبكة الإ�سالمية.
جدي���د علي���ه ال يجد مثل���ه يف بالده  - 12كاري���ن �أرم�سرتوجن� :سرية النبي حممد
وهو بطبيعة احل���ال مت�شوق للمعرفة [ �ص.22

� .3أخالق امل�سلمني

 - 1د .عرف���ات كامل الع�ش���ي :رجال ون�ساء

- 8

حتقي���ق �صحف���ي :امل�ساج���د الأثري���ة

مراك���ز لدعوة غري امل�سلم�ي�ن ،موقع ال�شبكة
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خمتارات من الأوقاف

كتــب :عبدالر�شيــد را�شـــد

«اإلسالم باختصار" هدية اإلعالم الديني إلى الجامعة األميركية
م�ساهم���ة منه���ا يف الذود عن
الإ�س�ل�ام وت�صحي���ح �صورت���ه
املغلوط���ة يف الغرب ..الإعالم
الدين���ي �أه���دت اجلامع���ة
الأمريكي���ة فيلمه���ا الأمريكي
“الإ�سالم باخت�صار”.
يف خطوة رائدة ومعتادة �أعلنت
�إدارة الإعالم الديني يف وزارة
الأوق���اف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
�أنها �أهدت اجلامعة الأمريكية
باك���ورة م�شروعه���ا الإ�سالمي
العامل���ي ،فيل���م “الإ�س�ل�ام
باخت�ص���ار” وال���ذي هو �ضمن
�سل�سل���ة �أف�ل�ام “ال�ضب���اب
ينق�شع” وذل���ك بعد �أن قامت

بطباع���ة � 74ألف ن�سخة على
نفقته���ا ،م�ساهم���ة منه���ا يف
الذود ع���ن الإ�سالم وت�صحيح
�صورته لدى الغرب.

الت���ي ترغــــ���ب يف اقتنائه يف
الداخـــــل واخلــــارج.

وبني �أبا اخليل �أن الفيلم يقدم
الإ�س�ل�ام ب�صورت���ه ال�سمح���ة
والو�سطي���ة البعي���دة ع���ن
التط���رف ،وي���رد عل���ى �أ�سئلة
غري امل�سلمني وال�شبهات التي
تثار �أحيانا عن الإ�سالم عامة،
وعن النبي [ خا�صة.

�أعلن���ت �إدارة الإع�ل�ام الديني �أن ع���دد زوار فيديو كليب «يحلو
الو�صال» والذي �أنتجته الإدارة قبل عدة �أ�شهر �ضمن م�شروعها
القيم���ي «نفائ�س» حملة «�صالتي ات�ص���ايل بربي» ( )24434قد
بل���غ ع���دد زواره عرب اليوتيوب  3ملي���ون م�شاهد تقريبا بعد �أن
و�ص���ل قبل عدة �أ�سابيع  ،2.700الفت���ة �إىل �أن ذلك يتوافق مع
ا�سرتاتيجي���ه ال���وزارة الرامي���ة �إىل تهيئة املن���اخ القيمي بكافة
الط���رق والو�سائل التي م���ن �ش�أنها �أن ت�ساه���م يف تعزيز الهوية
الإ�سالمي���ة وتعمل عل���ى دعم النواحي الإمياني���ة والثقافية مبا
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يت�ل�اءم ويتواكب م���ع التحدي���ات املعا�صرة ال�سيم���ا بعدما بات
العامل �أ�سرة واحدة.
�ص���رح بذلك مدي���ر �إدارة الإعالم الديني وامل�ش���رف العام على
امل�ش���روع القيم���ي لتعزيز العبادات "نفائ����س" �صالح �أبا اخليل،
حي���ث �أو�ض���ح يف بيان �صحف���ي �أن هذا الرقم يربه���ن على �أن
الإدارة ت�سري يف م�سارها ال�صحيح متبعة كافة الطرق والو�سائل
املنا�سبة لت�أدي���ة ر�سالتها بال�شكل الذي يحقق الثمرات املن�شودة
والأهداف املرجوة.
وب�ي�ن �أبا اخلي���ل �أن �أهمية الإ�صدار تكم���ن يف كونه يتعلق ب�أهم
فري�ض���ة و�أعظم ركن م���ن �أركان الإ�سالم بع���د ال�شهادتني وهي
"ال�ص�ل�اة" م�ؤك���دا ب�أن الأم���ة يف �أم�س احلاج���ة لتقوية عالقتها
ب���اهلل وتعزيز �صلتها به ،خا�صة يف ظ���ل طغيان املادة على كثري
م���ن الروحانيات ،منوها �إىل �أن الإ�ص���دار لي�س الأول من نوعه
و�إمن���ا �سبق���ه العديد م���ن الإ�ص���دارات ،متطرق���ا �إىل �أبرزها:
(حبيبي حممد  -تبي تريح قلبك  -يال ن�صلي – ب�سم اهلل  -يا
كوي���ت – �أغل���ى وطن – ت�صور – وين���ك – �أمري املكارم � :صباح
العز ).

اإلعالم المسؤول والدور المنشود
حممد ا�سعيدة

يعم���ل الإعالم يف معظم الأحيان على توجيه النا�س
�إىل مكان حمدد و�إىل حقيقة بعينها تخدم توجهات
الفئ���ات الت���ي تت�ص���ارع �أيديولوجي���ا يف العديد من
املواق���ع وعل���ى ر�أ�سها الإع�ل�ام ،حيث �إن���ه ال�سالح
الأخطر على الإط�ل�اق ،وكما يقال� :إن الذي ميتلك
الإعالم ميتلك �أداة مهمة لتوجيه النا�س ملا ي�شاء.

ج���اء ذلك عل���ى ل�س���ان مدير
الإدارة الإعالم���ي �ص�ل�اح �أبا
اخلي���ل حيث �أو�ض���ح يف بيان
�صح���ايف �أن ذل���ك يتوافق مع
ا�سرتاتيجي���ة ال���وزارة الرامية
�صالح �أبا اخليل
�إىل ب���ث الوع���ي الدين���ي
مدير �إدارة الإعالم الديني بوزارة الأوقاف و�أكد �أبا اخليل على �أن الفيلم
وت�صحي���ح �ص���ورة الإ�س�ل�ام
بكاف���ة الط���رق والو�سائ���ل �أن الفيل���م �سوف يت���م توزيعه ق���د مت ترجمت���ه �إىل  28لغة،
الإعالمي���ة املمكن���ة ،وال�سيما الحقا على اجلامعات العربية بالإ�ضاف���ة لإمكاني���ة اختي���ار
بع���د تطاول البع����ض عليه يف واملراك���ز الإ�سالميــــــ���ة و�إىل ظهور الإجنليزية على ال�شا�شة
الآون���ة الأخ�ي�رة ،الفت���ا �إىل �إمكاني���ة توف�ي�ره للجامع���ات كتابة؛ خدمة لل�صم والبكم.

 3مليون مشاهد لكليب «يحلو الوصال» منذ عرضه قبل عدة أشهر
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األوقاف شاركت احتفالية
اليونسكو بمجسم للمسجد
الكبير

ورغم خطورة هذا املجال يبقى للإعالم دور مطلوب
وحي���وي وفاع���ل يف نف�س الوقت ..ذل���ك �أنه يتحمل
الع���بء الأك�ب�ر يف توزيع ون�شر الأف���كار والتوجهات
والر�سائ���ل؛ �سلبي���ة كان���ت �أم �إيجابي���ة يف �صف���وف
املجتمع والنا�س.

كتــبت� :سمر �أبو�شكر
�شاركت وزارة الأوقاف يف الإحتفالية التي �أقامتها منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (يون�سكو) يف باري�س مبنا�سبة
الي���وم العامل���ي للغة العربي���ة بح�ضور ممثلي ال���دول الأع�ضاء
يف اليون�سك���و وجمع من اخلرباء ،حي���ث افتتح املندوب الدائم
لدول���ة الكويت باملنظم���ة ال�سفري الدكتور عل���ي الطراح جناح
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية الذي �أ�شرف عليه كال من
الدكتورة �سعاد احلبيب وحممد املن�صف ووائل املن�صف.
و�أع���رب الطراح ع���ن تقديره ل���وزارة الأوقاف عل���ى جهودها
يف حف���ظ ال�ت�راث العربي والإ�سالم���ي وم�شاركتها الفاعلة يف
احتفالية اليون�سكو.
م���ن ناحية �أخ���رى ،فقد �أقامت الوزارة ن���دوة عن دور الإعالم
يف حت�س�ي�ن اللغ���ة العربي���ة �أو الإ�ساءة �إليه���ا ،وكذلك معر�ض
لبع�ض املنتوجات (املقروءة وال�سمعية والب�صرية) ومن�شوراتها،
ولوح���ات باخلط العربي تعرب عن ال�ت�راث العربي الإ�سالمي،
وجم�سم امل�سجد الكبري.
يذك���ر �أن جم�س���م امل�سجد الكب�ي�ر القى ا�ستح�س���ان و�إعجاب
امل�شاركني يف احلفل.

ومن ب���اب امل�س�ؤولية الأخالقي���ة واحل�ضارية يعمل
عل���ى ن�شر ف�ضائل املبادئ والقيم النبيلة التي تتكفل
ب�إبان���ة وكيفي���ة التعام���ل الإن�س���اين لتك���ون الإطار
الأمث���ل واملح���رك الرئي�س���ي ل���كل التعام�ل�ات بني
�أف���راد املجتمع ،خا�صة يف ظل دور الإعالم املهم يف
ت�صحيح ال�سلوكيات اخلاطئة وانتقادها ومعاجلتها،
وه���و �أم���ر حمم���ود ومطل���وب يف الزم���ن احل���ايل
ال���ذي تتعر�ض فيه كل القي���م واملبادئ والأخالقيات
امل�س�ؤول���ة والهادفة �إىل هجم���ة �شر�سة من الإعالم
الهاب���ط الذي يحتك���ر امل�شه���د الإعالمي يف معظم
الف�ضائيات التي ن�شاهدها حاليا ،وتعمل يف جمملها
عل���ى ن�شر الربام���ج والفن املبت���ذل الهابط الذي ال
يحم���ل ر�سالة نبيلة وال ينطوي عل���ى م�ضمون بناء،
وتك���ون ر�سالته الهدامة موجه���ة �إىل فئة املراهقني
وال�شباب حتى يرتبوا على الأخالق الفا�سدة والقيم
التافه���ة التي تف���رغ املجتمع م���ن كل القيم واملبادئ
النبيلة والهادف���ة وامل�س�ؤولة التي حتميه من الف�ساد
والظواه���ر ال�سلبية ال�شاذة التي متثل خطرا وحتمل
�ض���ررا كب�ي�را ينتج عن���ه �سلوكي���ات متدني���ة وغري
م�س�ؤول���ة ،خا�صة لدى العديد م���ن �ضعاف النفو�س
وفاقدي ح�صانة الإميان.
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م�شاهري اهتدوا

ولذل���ك ق���ررت �إدارة ن���ادي �إ�شبيلي���ة
ال�سم���اح لكانوتي بلب����س القمي�ص من
دون وج���ود ا�س���م الراع���ي؛ مما حدا
ب�شرك���ة املراهن���ات للت�ب�رع ل�صال���ح
جمعية خريية �إ�سالمية؛ لإقناع كانوتي
بالعدول عن ر�أيه.
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هك���ذا ع�ب�ر النج���م امل���ايل فريدريك
عمر كانوت���ي» Frédéric Oumar
 »Kanoutéالع���ب ن���ادي �إ�ش���بيلية
الإ�س���باين عن �سعادته الكبرية وفخره
ال�ش���ديد النتمائ���ه للدين الإ�س�ل�امي،
وذلك قبل افتتاح ك�أ�س الأمم الإفريقية
الأخ�ي�رة يف �أجن���وال ،ويرف�ض كانوتي
� ً
أي�ضا الإفطار يف �شهر رم�ضان ،برغم
�أن ال���دوري كان يف ذروته ،كما يرف�ض
ارتداء �أي قمي�ص توجد عليه �شعارات
ل�ش���ركات تتاجر بب�ضائع حمرمة ،مثل
امل�شروبات الروحية وغريها.
�إط ــالع مبكـ ـ ــر
�أكد املهاجم الدويل املايل عمر كانوتي
ريا ع���ن تعالي���م الإ�سالم،
�أنه ق���ر�أ كث ً
وقيمه الإن�ساني���ة ،و�أخالقه احلميدة،
و�أنه ذاق حالوته ومل يعتنقه عن جهل،
�إمنا بعد حب كبري و�إميان �صادق.
وقال كانوتي“ :مل �أدخل الإ�سالم دون
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كث�ي�را على
�أن �أفهم���ه؛ فق���د اطلعت
ً
ع���دة مراجع ،وق���ر�أت ل���كل الديانات
ولي����س الإ�س�ل�ام فقط ،حت���ى اقتنعت وقد تبنى العديد من امل�شاريع اخلريية
بالإ�سالم”.
يف م���ايل ،وخا�ص���ة تل���ك الت���ي تهتم
و�أ�ض���اف“ :لق���د �ساف���رت
كث�ي�را ،برعاية الأطفال ،لي�ؤكد �أنه خري �سفري
ً
وباخل�صو����ص �إىل م���ايل؛ للتع���رف وممثل للإ�س�ل�ام يف �ساحات املالعب
عل���ى امل�سلم�ي�ن عن ق���رب ،وعا�شرت ب�أخالق���ه العالية ،و�إميان���ه ،وحر�صه
�إخ���وة م�سلمني يف ليون ،وبالتايل فقد على �إظهار �سماحة الدين الإ�سالمي.
كث�ي�را قب���ل اتخ���اذ هذا
ا�ستف�س���رت
ً
عمــر كان ــوتي ..مواقف م�شرفـ ــة
حتول
الق���رار ،ال���ذي �أعت�ب�ره مبنزلة
ٍ
يُع���رف ع���ن كانوت���ي ال���ذي يبل���غ من
كبري يف حياتي».
العمر ( 32عا ًما) التزامه الديني ،منذ
�سفري للإ�سالم
�إع�ل�ان �إ�سالمه ع���ام 1999م .وعلى
يف�ض���ل كانوت���ي �أن يطلق علي���ه ا�سم �سبي���ل املث���ال ،اتخ���ذ مواق���ف عربت
«عمر» ،وق���د �أعلن �أكرث م���ن مرة �أنه عن حر�ص���ه ال�شديد عل���ى عدم فعل
معجب ب�شخ�صي���ة �أمري امل�ؤمنني عمر م���ا يغ�ضب ربه ،فرف����ض لب�س قمي�ص
ب���ن اخلط���اب ر�ضي اهلل عن���ه؛ لذلك ن���ادي �إ�شبيلية ،الذي عليه ا�سم راعي
�أحب �أن يُ�س َّم���ى با�سمه .كما �أنه دائم القمي����ص وه���ي �شرك���ة ()com.888
الرتدد عل���ى الدي���ار احلجازية ،وقام وه���ي �شرك���ة ت���روج للـ”قم���ار” وهو
ب�أداء العمرة �أكرث من مرة ،وينوي �أداء حمرم يف الدين الإ�سالمي.
فري�ض���ة احلج متى �سنح���ت الفر�صة
لذلك.

مل يعج���ب ه���ذا الت�ص���رف بع����ض
و�سائ���ل الإع�ل�ام الإ�سباني���ة ،ف�شن���ت
عليه هجو ًما ح���ا ًّدا ،واتهمته بالتزمت
واالنغ�ل�اق ،كما اعت�ب�رت �سجوده بعد
ت�سجي���ل �أي ه���دف مبنزلة رمز ديني،
ال ينبغ���ي �أن يح���دث يف مالع���ب كرة
الق���دم .ف�ساهم هذا الأمر بخلق حالة
م���ن الكراهية له بني جماهري النادي،
وكان �أن ا�شتب���ك مع �أحد ال�صحافيني
عقب مب���اراة جمعت فريق���ه مع ريال
مدري���د يف �إح���دى مباري���ات الدوري،
و�سج���ل فيها هد ًف���ا قاد ب���ه �إ�شبيلية
للفوز .فقد �س�أل���ه ال�صحايف بتهكم ال
يخلو م���ن ال�سخرية“ :ماذا تعرف عن
الدي���ن الإ�سالمي ال���ذي تعتنقه؟ وهل
تعترب �سجودك بعد ت�سجيل الأهداف
�أم ًرا مقبوالً؟»؟
فما كان من كانوت���ي �سوى الرد بحدة
قائ ً
ال�“ :أنت �صحايف جاهل ،وال تعرف
�شي ًئ���ا عن الإ�س�ل�ام” ،ودخل بعد ذلك
�إىل غرفة تغيري املالب�س دون �أن يديل
بت�صريحات �أخرى.
وقال بعد الواقعة لل�صحف الإ�سبانية:
“عندم���ا ي�س�أل���ك مغف���ل مث���ل ه���ذا
ال�س�ؤال ،ف���ردك �سيكون قا�س ًيا حت ًما،
فه���و ال يعرف الدي���ن الإ�سالمي ،وما
مع���ان �سامي���ة ورحم���ة،
ٍ
يحمل���ه م���ن
وفوق ذلك ي�س����أل بتهكم و�سخرية عن
معرفتي بهذا الدين”.
وحاول���ت �إح���دى �ش���ركات العق���ار
الإ�سباني���ة �إزال���ة م�سج���د يف مدين���ة
�إ�شبيلي���ة بحجة �أن عق���د الأر�ض التي
يقع عليها امل�سجد قد انتهى ،وبالتايل

فق���د بات من حقها ا�ستخدام امل�سجد
لأي م�شاري���ع �أخرى غ�ي�ر دينية .وفور
و�ص���ول اخل�ب�ر �إىل كانوتي عن طريق
جماع���ة من امل�سلم�ي�ن الذين يقطنون
�إ�شبيلي���ة ،مل يت���وان ع���ن �ش���راء هذه
الأر�ض ملنع �إزال���ة امل�سجد ،حيث دفع
ن�صف مليون دوالر ل�شراء الأر�ض.

و�ش���دد كانوت���ي عل���ى �أن م�ساعدت���ه
لأطف���ال غ���زة وتندي���ده بالع���دوان
ال�صهيوين ،كان مبنزلة مبد�أ وعقيدة،
معت�ب�را �أن ما فعل���ه كان طبيع ًّيا ،على
ً
غرار ما فعله املتظاهرون يف كل �أنحاء
الع���امل ،م�سلم�ي�ن كان���وا �أم ال ،عندما
�أعلنوا م�ساندتهم للفل�سطينيني.

و�أ�ش���ار كانوتي املح�ت�رف يف �صفوف
فريق �إ�شبيلية الإ�سباين� ،إىل �أن قيامه
ب�ش���راء م�سج���د للم�سلم�ي�ن يف مدينة
�إ�شبيلية وترميمه ،كان واجبا عليه ومل
ربا لفعل ذل���ك ،الفتًا �إىل �أن
يك���ن جم ً
الأم���ر كان يحتم علي���ه فعل �أي �شيء؛
لل�سماح للعديد من امل�سلمني مبوا�صلة
وكانت �آخر �أعمال كانوتي ،ذلك القرار
�أداء �صلواتهم يف م�سجدهم.
الذي اتخ���ذه ب�إن�ش���اء �سل�سلة مطاعم
الق�ضية الفل�سطينية
“ح�ل�ال” يف �أك�ث�ر من دول���ة �أوروبية،
كانوتي الذي اعتن���ق الإ�سالم وهو يف حي���ث �إن جمي���ع م���ا �ستقدم���ه ه���ذه
الع�شرين من عمره ،فقام بعد ت�سجيله ال�سل�سل���ة ه���ي الأطعم���ة وامل�شروبات
ه���دف الف���وز عل���ى ن���ادي ديبورتيفو املباحة تب ًعا للدين الإ�سالمي.
الكوروني���ا يف ذه���اب دور ربع النهائي
وق���د جاءت فكرة كانوتي بعد �أن وجد
لك�أ����س �إ�سبانيا العام املا�ضي بالك�شف
تع�صب���ا �شدي���دا �ض���د امل�سلم�ي�ن يف
برفع قمي�صه ليك�شف عن «فل�سطني»
�أوروبا� ،إ�ضاف���ة للمعاناة التي يعانونها
مكتوبة بعدة لغ���ات ،وفور قيامه بهذا
يف تل���ك اجلزئي���ة بال���ذات ،خا�ص���ة
العم���ل الرائ���ع تلق���ى كانوت���ي بطاقة
�صف���راء بفرحة غام���رة ورحابة �صدر و�أن معظ���م املطاع���م يف تل���ك ال���دول
ا�ستثنائية ،كما نال التحية من زمالئه تعتمد عل���ى �أ�سلوب كهربة احليوانات
كث�ي�را من الأطعمة
والطي���ور ،كما �أن
ً
املحرتمني.
يكون حلم اخلنزير واخلمور من �ضمن
مكوناتها.
و�أو�ض���ح مهاجم �إ�شبيلي���ة �أن الق�ضية
الفل�سطيني���ة لها بُعد �أك�ث�ر من ديني؛
فه���ي ق�ضية عدال���ة �إن�ساني���ة ،والكل
مطالب بالتعبري عن موقفه ،وعلى هذا
الأ�سا�س كان من واجبي التنديد بالظلم
الذي يتعر�ض له الفل�سطينيون.

بــدأت في
ممارسة شعائــر
الدين اإلسالمي
وأنا في العشرين
من عمري وأنا
سعيد بنعمة
اإلسالم

ومل يَ ُع���ق الت���زام كانوت���ي املول���ود يف
فرن�س���ا ،واملت���زوج من فاطم���ة ولديه
منه���ا طف�ل�ان “�إبراهيم و�إمي���ان” �أن
يت�أل���ق ويحافظ عل���ى جنوميته؛ ففي
 2فرباي���ر ع���ام 2008م مت اختي���ار
كانوتي �أف�ضل العب كرة قدم �إفريقي،
وبالتايل �أ�صبح �أول العب مولود خارج
الق���ارة الإفريقي���ة يح�ص���ل على هذه
اجلائــــزة.
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�إعـــداد :د� .صفي الدين �أحمد

�صحتك بالدنيا

الجوز يتفوق على اللوز
ال تزال املك�سرات ترتبع على عر�ش �أف�ضل الأطعمة الدهنية التي حتمي القلب ,من
�أهم الأ�صناف التي تتناف�س على �أعلى فوائد هما اللوز واجلوز (جوز عني اجلمل),
فبينم���ا كان اللوز له الن�صيب الأكرب دائم���ا يف الدرا�سات الطبية التي تثبت قدرته
على حماية القلب وال�شرايني ،يظهر اجلوز يف قدراته �أي�ضا:

المزيد من الفوائد للكاكاو
يحت���وي ال���كاكاو على ع�شرات العنا�صر الغذائية الت���ي قلما تتوفر جمتمعة يف �صنف
غذائي واحد .من تلك الفوائد املثبتة يف الدرا�سات الطبية قدرة الكاكاو على خف�ض
الكولي�س�ت�رول وخف�ض �ضغ���ط الدم وتقليل ت�صلب ال�شرايني .ولق���د زادت قوة الأدلة
الطبية �أخريا ب�شكل مل يدع جماال لل�شك يف هذه الفوائد .ففي �إحدى الدرا�سات يف
�إيطالي���ا مت مقارنة �أ�شخا�ص تناولوا  100جرام من ال�شوكوالتة الغامقة (التي حتتوي
عل���ى جزء كبري من ال���كاكاو املر) يوميا مع من مل يتناولوه .وجدوا �أنه انخف�ض لديهم
�ضغ���ط ال���دم بن�سب جيدة بعد  15يوم ،وحت�سن لديه���م ا�ستجابة اجل�سم للأن�سولني.
يجب التذكري هنا �أن الفوائد هي للكاكاو اخلام �أو ال�شوكوالتة الغامقة املرة الطعم� ،أما
ال�شوكوالت���ة املتوف���رة يف الأ�سواق فهي خليط من ال�سكر والدهون واحلليب والنكهات
وامل���واد امل�صنع���ة ،والقليل من الكاكاو ،وه���ي ال توفر الفائدة املرج���وة بقدر ما ت�ضر
ب�سبب ال�سكر واملواد امل�ضافة.

 - 1تقول منطمة الغذاء والدواء الأمريكية � FDAإن تناول � 1.5أون�صة من اجلوز
يوميا يقلل خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
 - 2يف درا�س���ة طبي���ة �أثبت اجلوز ت�أثريه يف تراجع تكوي���ن مركبات اجللطة بن�سبة
.% 64

 - 3ت�ش�ي�ر الكثري من الدرا�سات �إىل �إمكانية اجلوز بجانب الأغذية الأخرى الغنية
ب�أوميجا 3على خف�ض الدهون الثالثية املرتبطة ب�أمرا�ض القلب بن�سبة .% 30

 - 4يف درا�سة على � 58شخ�صا مري�ضا بال�سكري مت �إعطا�ؤهم  30جراما يوميا من
اجلوز ،بعد الدرا�سة ازداد الكولي�سرتول املفيد وانخف�ض ال�ضار لديهم.

الفوائد الذهنية للسمك الدهني
نع���رف جميعا عن فوائد تناول ال�سم���ك .املهم الذي ال يعرفه كل النا�س هو �أن الفوائد
تكمن ب�شكل كبري يف ال�سمك الدهني .يقول بع�ض خرباء التغذية :كلما كان دهنيا �أكرث،
كانت الفوائد �أكرث ,وجدت �إحدى الدرا�سات �أن تناول ال�سمك الدهني لكبار ال�سن مينع
تده���ور الق���درات العقلية بن�سب���ة  ،% 10بالإ�ضافة لفوائده الأخ���رى يف حماية القلب
وغريه���ا واحتوائه على �أوميغا 3مما يدع���م وظائف اجل�سم والدماغ واملناعة واحتوائه
على الفيتامينات الذائبة يف الدهن.
يف درا�س���ة طبية �أخ���رى ،وجد �أن �آكلي ال�سمك الدهني بانتظ���ام من كبار ال�سن لديهم
ق���درات ذهنية مثل الذاكرة واالنتب���اه ،ت�ساوي من هم �أ�صغر منهم �سنا بكثري .يذكر �أن
�أف�ض���ل الأنواع هي ال�ساملون وال�سردي���ن والتونة ،ول�ضمان الفائدة يجب �أن يكون طازج
(لي����س معلب���ا �أو فيليه) ،و�أن يتم طهيه بال�شوي (ولي����س القلي) ويتم تقدميه مع �إ�ضافة
الليمون والفلفل والبهارات لتح�سني الطعم.

أطعمة لتخفيف اآلالم
�أث���ر بع�ض الأطعمة يف تخفيف الآالم مثل الته���اب املفا�صل و�آالم الظهر ،يقرتب
م���ن ت�أث�ي�ر بع�ض الأدوية �أحيان���ا .ويف نف�س الوقت بدون �آث���ار جانبية نهائيا ،بل
وتعطي فوائد �صحية �أخرى� .إليك �أقوى الأطعمة يف الت�صدي للأمل:

 - 1العن���ب الغامق الل���ون :وجد يف درا�سات طبية عديدة �أنه قادر على الت�صدي
لاللتهابات امل�سببة للأمل .يف�ضل تناوله �صباحا.

 - 2الأف���وكادو :بجان���ب ع�ش���رات الفوائد ال�صحي���ة لتناول الأف���وكادو� ،أظهرت
درا�سات طبية عدة قدرة الأفوكادو على تخفيف �آالم التهابات املفا�صل و�أمل
الظهر املزمن.
 - 3الكرك���م :ي�ساع���د الكركم عل���ى رفع م�ستوى ال�صحة ب�ش���كل كبري .،وجد �أنه
ي�ساعد على التفاعل مع �آلية الأع�صاب الناقلة للأمل ،ب�شكل يخفف الآالم.

 - 4الك���رز :يق�ت�رن طعمه اللذيذ مع فائدة مزدوج���ة يف حالة �آالم املفا�صل ،فهو
يعم���ل على �إيقاف تل���ف املفا�صل و�إيق���اف �آلية الته���اب املفا�صل ،ويف نف�س
الوقت يعمل على تخفيف �أمل التهاب املفا�صل.
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دعوة غري امل�سلمني

�أحمــــد الغريـــب باحث يف الدرا�سات الإ�سالمية

كيف
2
تدعو ال دينيا؟..
�إن �أعت���ى الهجم���ات �ض���د الدي���ن يف
الق���رون املت�أخ���رة كان���ت يف ع�ص���ر
التنوي���ر الفرن�سي ,وقد حمل فال�سفة
ذل���ك الع�ص���ر �ألوية احل���رب ال�ضارية
ال�شر�سة �ضد الكني�سة يف ذلك الوقت,
كما �أنهم ا�ستطاعوا زعزعة �إميان كثري
م���ن النا�س وت�شكيكه���م يف معتقداتهم
الديني���ة الت���ي ورثوه���ا �أبا ع���ن جد,
و�شاع���ت موج���ة �إحلاد عاتي���ة� ,أو �إن
�شئ���ت فق���ل :موجة بغ�ض ل���كل ما هو
ديني كهنوتي� ،أورثت كفرا برجال الدين
�أوال ث���م كفرا بالكتاب املقد�س ثانيا ثم
�إنكارا لوج���ود اخلالق ثالثا ,ومع ذلك
ف�إن كث�ي�را من فال�سفة ذل���ك الع�صر
مل يكون���وا مالح���دة باملعن���ى احلريف،
ممن يقر بوجود الإله
ب���ل كان بع�ضهم ّ
ال�صان���ع بل ويقيمون الأدلة والرباهني
على وج���وده ،لكنهم كان���وا ي�ؤمنون به
�إله���ا يتجلى يف نظام الطبيعة كما كان
يقول بذل���ك الفيل�ســـ���وف )الفرن�سي
فنوتيني���ل(  ،وجتد هذا املنحى �أو�ضح
و�أجل���ى عند الفيل�سوف الأكرب يف تلك
احلقب���ة �أعن���ي :فولتري ،وق���د ذكر �أن
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الع���امل يُقا َرن بال�ساعة التي �إذا نظرنا وم�سلم���ات جتعلها يف مهب الريح كما
�إىل عقاربه���ا ا�ستنتجنا �أنها م�صنوعة �سرتاه فيما ي�أتي.
بوا�سط���ة �شخ�ص لت�ش�ي�ر �إىل الوقت،
�إن و�ض���ع ر�سم تخطيط���ي لق�صر من
كذل���ك بال�ضبط ينبغي عل���ى املرء �أن
الق�ص���ور الفاره���ة �أو مدينة من املدن
ي�ستنتج م���ن مالحظت���ه للطبيعة �أنها
الكب�ي�رة يحت���اج �إىل مهند����س ماه���ر
�صنعت بوا�سطة �إله عاقل.
حاذق عامل بفنّه متقن له ,والجرم �أنه
ورغم هذا الإقرار بوجود ال�صانع ف�إنهم ينطبع يف ذهنك ت�صور جازم حني ترى
رف�ضوا الديانات والر�ساالت ،وقد بدا بن���اء عظيما يخلب لُ ّبك �أن هذا البناء
ذل���ك جلي���ا يف تقري���رات الفيل�سوف ق���د بناه �شخ�ص ع���امل ب�شروط البناء
الأمل���اين )�صموئي���ل رميارو�س( ،حيث ومقت�ضياته ،مريد له قادر عليه ،حكيم
هاج���م الوح���ي واملعج���زات هجوم���ا يف ترتيبه وتن�سيقه ,وقبل كل هذا تعلم
عنيف���ا وادعى �أن العق���ل ٍ
كاف للهداية �أن هن���اك �شخ�صا ل���ه ذات عاقلة هو
و�صالح الب�شرية.
من �أعلى هذا البناء و�أحكمه.
وقد بد�أت بهذه املقدمة لأذ ّكر الداعية
هذا م���ا �أدركه الأعراب���ي حينما قال:
يف حواره م���ع الالدينيني �أن مهمته ال
البعرة ت���دل على البع�ي�ر ,والأثر يدل
تنتهي عند �إثبات الرباهني على وجود
على امل�سري ,ف�سماء ذات �أبراج و�أر�ض
اخلال���ق ,ف����إن بع����ض الالديني�ي�ن قد
ذات فج���اج� ،أف�ل�ا تدل عل���ى احلكيم
ي�ساعدون يف �سوق هذه الأدلة ,وتبقى
اخلبري؟!.
املهم���ة الأهم ،وه���ي �أن تثبت �أن هذه
النظرة املغرقة فيما ي�سمى بالعقالنية �إن هذا البدوي مل ي�ستدل بالأثر على
واالكتف���اء عن الوحي بالعقل ت�صطدم اخلالق فح�سب ،بل ا�ستدل مبفعوالته
عن���د االختب���ار والتمحي����ص بحواجز على بع�ض �صفاته.

وقد عر�ضنا يف املق���ال ال�سابق �أدلة
حمكمة تثبت وج���ود اخلالق ال�صانع
لهذا الكون ,وقد ت�ضمنت هذه الأدلة
َ
بع�ض �صفات هذا اخلالق املبدع التي
ال تنفك عن ذات���ه وال يت�صور �صدور
ه���ذه امل�صنوع���ات عن���ه بدونها ,ويف
ت�سل�سلنا املنطقي يف مناق�شة الالديني
يج���ب علين���ا �أن نث ّبت عر����ش الأدلة
ال�ساطعة على وجود اخلالق ,ثم نُثنّي
بذكر �صفات هذا اخلالق؛ لندلل �آنفا
على ثبوت النب���وات والر�ساالت ،و�أن
اهلل تع���اىل م���ا كان ليرتكنا همال وال
يخلقنا عبثا ,فلتكن من هذا الرتتيب
على ُذكر.
�إن �أول م���ا يتب���ادر �إىل �أذهانن���ا م���ن
�صف���ات اخلال���ق ه���و �صف���ة "العلم"
وال نحت���اج �إىل كث�ي�ر جه���د للتدليل
عل���ى عل���م اهلل لأنه ي�ستحي���ل �إيجاد
الأ�شي���اء مع اجلهل ,واملخلوقات فيها
م���ن الإحكام والإتقان ما ي�ستلزم علم
الفاعل بها لأن الفع���ل املحكم املتقن
ميتن���ع �صدوره عن غ�ي�ر عامل ,وهذا
العل���م �شام���ل للكلي���ات واجلزئي���ات
واجلليل والدقيق.
نعل���م �أي�ض���ا �أن ه���ذا اخلال���ق ق���د
خل���ق ما خل���ق على �صفات���ه وهيئاته
اخلا�ص���ة "ب�إرادة جازمة" ,وكون هذه
املخلوق���ات عل���ى ه���ذه الهيئ���ات مع
�إم���كان وجودها على هيئ���ات �أخرى،
في���ه دالل���ة ب ّينة عل���ى �أن م���ن اختار
ه���ذه الهيئ���ة دون الأخ���رى هو فاعل
خمت���ار مريد ،و�إي�ض���اح ذلك باملثال:
�إن الأ�ش���كال الهند�سي���ة منه���ا املربع
والدائ���ري واملثلث وغ�ي�ر ذلك ,ولكن
خلق الكواكب على ال�شكل ال ُك ّري دون
غريه من الأ�شكال الهند�سية دال على
�إرادة �صانعها ومبدعها �سبحانه.
كم���ا �أنك مبج���رد الت�أم���ل يف اخللق
تعل���م �أن مبدع���ه "ق���ادر" لأن نقي�ض
الق���درة العج���ز ,والعاجز ال ميلك �أن

يخلق ,فاخلالق �-سبحانه -قادر �أوال
على خلق العالمَ ,ث���م قادر ثانيا على
حفظه و�إم�ساكه عن الزوال ،ثم قادر
ثالثا بعد ذلك على �إفنائه.
والنظ���ام البديع يف ه���ذا الكون يدل
على "حكم���ة" مبدِ ع���ه و�إتقانه ،فهو
حكيم حيث و�ضع كل �شيء يف مو�ضعه
يف منظوم���ة ال تختل مب���رور الأزمان
وال يف�سدها تقلب الليل والنهار.
فاخلالق املوجد لهذا العامل ي�ستحيل
جترده عن هذه ال�صفات:
 - 1العلم؛ لأن نقي�ضه اجلهل.

 - 2الإرادة؛ ونقي�ضها الإجبار واال�ضطرار.

 - 3القدرة ،ونقي�ضها العجز.
 - 4احلكمة ،ونقي�ضها العبث واللعب.

الفعل المحكم
المتق��ن يمتن��ع
ص��دوره من غير
علم وال إرادة وال
قدرة وال حكمة

وجت���در الإ�ش���ارة هن���ا �إىل �أن كث�ي�را
من الالديني�ي�ن يفتتنون بذاك الرجل
ال���ذي يذك���ر يف ثنايا كالم���ه �أ�سماء
الفال�سفة القدماء واملحدثني ويعر�ض
مذاهبه���م ,وال �ضري حينئذ �أن ت�سلك
ه���ذا امل�سلك مع���ه حتى تط���رق بابا
ي�شتهي طرقه وتلج قلبه من خالله.
فلو قلت ل���ه� :إن الفيل�سوف اليوناين
�سقراط كان ي�ستخدم �أ�سلوب التهكم
والتوليد ,وكان كثريا ما يثري الأ�سئلة
يف جمل�سه وي���ورد الإيرادات على ما
يق���رره جل�سا�ؤه بغر�ض تزييف املعاين
الباطلة ،ثم بعث احلقيقة يف نف�سوهم
من داخلهم والتعرف عليها عن طريق
حتريك الذات العاقلة الكامنة فيهم.
ثم تكمل فتق���ول :دعنا ن�ستخدم هذا
الأ�سل���وب ال�سقراط���ي يف نقا�شن���ا؛
�إذا كان الإل���ه حكيما فهل يت�صور �أن
يخلقنا عبثا؟ �إن���ك لو ر�أيت فيل�سوفا
من احلكماء العظام يبني كل يوم بناء
ثم ما يلبث �أن يهدمه ،وهكذا ..يبنيه
ثم ي�أخذ معول���ه ليهدمه ،وكلما �أعلى
البن���اء هدمه ,ل���و ر�أيت هذا حلكمت
عليه باجلنون �أو العبث ،ولعددت ذلك
طعنا يف عقله ،ف�ضال عن حكمته.

وق���د ق���ال اهلل يف كتابهَ } :و َم���ا َخل َ ْقنَا
ال ْر َ
ال�س َم َو ِ
�ض َو َما بَيْنَ ُه َما اَلعِ ِبنيَ{
ات َو َْ أ
َّ
يف الداللة عل���ى احلكمة وعدم العبث،
وق���ال�} :إن اهلل عل���ى كل �شيء قدير{
يف الداللة على القدرة ,وقال�} :إن اهلل
بكل �شيء عليم{ يف الداللة على علمه
ال�شامل للكلي���ات واجلزئيات ,وقال يف
الدالل���ة عل���ى �صف���ة الإرادة�} :إن اهلل �إن اخلال���ق رب واملخل���وق مرب���وب,
يفعل ما يريـــد{.
�إن اخلال���ق �إل���ه واملخل���وق عبد ,من
�إذا �أق��� ّر الالدين���ي به���ذه ال�صف���ات ه���ذا املنطلق ال���ذي يجع���ل الإن�سان
للخالق �سبحان���ه وتعاىل- ,وال ي�سعه يف مو�ض���ع العبودية وال���رب يف مقام
غ�ي�ر الإقرار -فينبغ���ي �أن تنتقل بعد الربوبية ميكننا ت�صور املراد من خلق
ن�س
ذل���ك �إىل �إثارة الت�س���ا�ؤل عنده حول الإن�س���ان } َو َما َخل َ ْق���تُ الجْ ِ ّن َو ْ إِ
ال َ
احلكمة من �إيجاده ومراد اهلل منه� .إِ اَل ِل َي ْعبُدُون{.

ثم تكم���ل� :إن الذي رف���ع ال�سماء بال
عم���د وب�س���ط الأر�ض ومه���د و�سخر
�أ�سباب احلياة وجع���ل الإن�سان بعقله
وقوة فهم���ه و�إدراكه ملكا لهذا العامل
املح�سو����س ال يت�ص���ور من���ه �أن يكون
ق���د خلق���ه ليحي���ا حي���اة البهائ���م �أو
اجلمادات.

( )131ــ ينـــاير  2014ــ �صفــــر

1435

57

دعوة غري امل�سلمني

ومعرف���ة العب���د ملراد ال���رب ال ميكن "فبدون الإن�سان �ستكون اخلليقة كلها
�أن تكون ب�ل�ا وحي يع�صم� ,إذ العقول �صح���راء ج���رداء بال فائ���دة ،وبدون
عاجزة عن معرفة تفا�صيل التكاليف ,غاية نهائية.
ولو افرت�ضن���ا جدال �أن العقول كافية
بي���د "�أنن���ا ال نع���رف الإن�س���ان م���ن
لبع����ض اخلل���ق دون بع����ض ،مل���ا كان
حيث �إنه غاي���ة اخلليقة �إال من حيث
العق���ل حجة على اجلمي���ع ,والعقول
�إن���ه موجود �أخالق���ي" .وهن���ا �أُطلِق
تتفاوت والأفه���ام تختلف ،فلم ي�صلح
عل���ى برهان���ه م�صطل���ح "الاله���وت
حماكم���ة العب���اد �إىل �أمر خمتلف يف
الأخالق���ي" ,لكنن���ا نقف �أم���ام نف�س
تقدي���ره وقوته وو�ضوح���ه ,فالعقل ال
العقب���ة التي ذكرناها يف العقل ,وهي
ي���درك متام م����راد اخلالق م����ن املخلوق
عقبة التف���اوت يف التقدير والرتجيح
"و�إن كان قد ي����درك وجه ال�ضرورة �إليها
واالختيار ملا هو �أخالقي وما هو غري
م����ن حيث اجلملة ،كاملري�ض الذي يدرك
�أخالق���ي ,لقد ر�أين���ا �أن من الأخالق
وج����ه احلاجة �إىل الطب ومن يداويه وال
احلاكم���ة يف بع����ض املجتمع���ات
يهتدي �إىل تفا�صيل املر�ض وتنزيل الدواء
الإفريقية �أنه �إذا ماتت الأم ف�إنه يجب
عليه ،وحاج����ة العبد �إىل الر�سالة �أعظم
قتل كل �أطفاله���ا بعدها ,في�أخذونهم
بكثري من حاجة املري�ض �إىل الطب.
يف منظر وح�ش���ي فيدفنونهم �أحياء,
كم���ا �أن احلجة على العباد التي يرتتب كما علمنا �أن العري الكامل ال يناق�ض
عليه���ا اجلزاء ال تقوم �إال بن�صب الأدلة الأخ�ل�اق يف بع�ض ال���دول ,ور�أينا �أن
والرباهني ال�شرعية املت�ضمنة للقواطع �صف���ات الك���ذب والغ����ش واخلداع ال
العقلي���ة حتى ال يك���ون للنا�س على اهلل غ�ضا�ضة به���ا يف اقت�صاديات ال�سوق
حجة يوم ف�صل الق�ضاء بني العباد.
عند بع�ض الر�أ�سماليني ,كما ر�أينا �أن
كما �أن امل�سلك الذي �سلكه «�إميانويل قت���ل غريزة التملك هو عمل �أخالقي
كان���ط » يف �إثبات وجود ال�صانع وهو يف املجتمع���ات ال�شيوعي���ة ,بل ور�أينا
ما يطلق علي���ه "الربهان الأخالقي" �أن الق���وة التي ال تع�ت�رف بال�ضعيف
ال ي�صل���ح االكتفاء به ع���ن الر�ساالت وتدع���و �إىل �إفنائ���ه ،هي معيار احلق
والنب���وات ,وق���د ذك���ر كان���ط �أن اهلل والف�ضيل���ة عند بع�ض الفال�سفة ،كما
خل���ق الكون م���ن �أجل غاي���ة نهائية ،ق���رره نيت�ش���ه نظريا وطبق���ه النازي
وهذه الغاية -يف نظره -هي الإن�سان عمليا ,فما ه���و املقيا�س الذي ي�صلح

الرساالت
والشرائع داللة
على الخالق
وتذكير بالميثاق
واستثارة لفطرة
التوحيد
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�أن نتحاكم �إليه يف كل ما �سبق؟.
واجل���واب �أن���ه ال�ش���ك �أن الر�ساالت
وال�شرائ���ع ه���ي "ن���ور اهلل يف �أر�ضه،
وعدل���ه بني عباده ،وح�صنه الذي من
دخله كان �آمن���ا ,ولي�س املراد بال�شرع
باحل�س،
التمييز بني ال�ض���ا ّر والنافع
ّ
ف�إن ذلك يح�ص���ل للحيوانات العجم؛
ف�إن احلمار واجلمل مي ّيز بني ال�شعري
وال�ت�راب ,ب���ل التميي���ز ب�ي�ن الأفعال
التي ت�ض ّر فاعلها يف معا�شه ومعاده؛
كنفع الإميان والتوحيد والعدل والرب
والت�صديق والإح�سان والأمانة والعفة
وال�شجاع���ة واحللم وال�ص�ب�ر والأمر
باملع���روف والنهي ع���ن املنكر ،و�صلة
الأرح���ام ،وب��� ّر الوالدي���ن ،والإح�سان
�إىل املمالي���ك واجلار ،و�أداء احلقوق،
و�إخال����ص العمل هلل ..ولوال الر�سالة
مل يهت���د العق���ل �إىل تفا�صي���ل النافع
وال�ضار يف املعا�ش واملعاد".
لذلك �أر�سل اهلل الر�سل و�أنزل الكتب
ب�شارة ونذارة وهداية ونورا للب�شرية،
وداللة على اخلال���ق وتذكريا بامليثاق
وا�ستثارة لفط���رة التوحيد التي فطر
اهلل النا����س عليها ،ولتكون هي املفزع
عن���د اختالف العق���ول ,واحلكم عند
التنازع يف مقايي�س الأخالق.
و�إن من متام حكمة الإله "�أن ال يخلق
خلق���ه عبث���ا ،وال يرتكه���م �س���دى ،ال
ي�ؤم���رون وال يُنه���ون ،ولذلك نزه اهلل
نف�س���ه عن ه���ذا يف غ�ي�ر مو�ضع من
كتاب���ه ،و�أخ�ب�ر �أن من �أنك���ر الر�سالة
والنبوة و�أن يك���ون ما �أنزل على ب�شر
م���ن �شيء ف�إنه ما عرفه حق معرفته،
وال عظمه حق تعظيمه ،وال قدره حق
قدره ،بل ن�سبه �إىل ما ال يليق به".
�إذا ثبتت �أهمي���ة الر�ساالت و�ضرورة
النبوة مل يب���ق عليك �أيها الداعية �إال
تثبي���ت دالئل نبوة نبين���ا حممد [،
ولعل هذا ما نتناوله يف املقال القادم
بحول اهلل وقوته.
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تطبيق لترتيب الصور بشكل آلي
ألجهزة "آي فون"
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ق
رة من

ك على تويتر

عل���ى الرغم م���ن �إمكانية ترتيب ال�ص���ور ب�شكل يدوي
داخ���ل �ألبوم ال�صور يف �أجه���زة «�آي فون» ،ف�إن حمبي
الت�صوير قد يجدون �أن هذه الطريقة متعبة وت�ستغرق
الكثري من الوقت.
ل���ذا ميك���ن للم�ستخدمني التخل�ص من ه���ذه امل�شكلة
من خالل تطبي���ق « »Impalaاملجاين ،والذي يقوم
بف���رز ال�صور �أو مقاط���ع الفيديو بنا ًء على حمتوياتها
وب�شكل �آيل.
بع���د تثبي���ت التطبي���ق ،يق���وم التطبي���ق با�ستعرا�ض
جمي���ع ال�صور ويحاول ا�ستخال�ص العنا�صر املوجودة
بداخلها مثل الأطفال ،الطعام ،احليوانات �أو الأجهزة
الإلكرتونية ،ويقوم بعد ذلك بفرز هذه ال�صور ح�سب
املحتوى وب�شكل �آيل.

كير بأوقات الصالة
تطبيق للتذ
ألجهزة "آي فون"»
والقبلة
طوي���ر العديد من
ت العربية على ت
ري من ال�ش���ركا
دمني على تذ ّكر
تعم���ل الكث
ت�ساعد امل�ستخ
لإ�سالمية والتي
توف�ي�ر التاريخ
ا
ت
التطبيق���ا
بلة ،ف�ض�ل�ا عن
�ل�اة واجت���اه الق
�أوق���ات ال�ص
وبع�ض الأذكار.
الهجري
هذه التطبيقات،
 »AlMهو �أحد
ّلي – osally
لهجري احلايل،
وتطبي���ق "امل�ص
مبعرفة التاري���خ ا
مح للم�ستخ���دم
تبويب خم�ص�ص
حي���ث ي�س
ل�شهر رم�ضان ،و
وجود �إم�ساكي���ة
�أوق���ات ال�صالة
ف�ضال عن
ويب �آخ���ر ملعرفة
جت���اه القبل���ة ،وتب
ملعرف���ة ا
املوقع «.»GPS
ى خدمة حتديد
باالعتماد عل
ج���ود تبويبات يف
ح���ظ امل�ستخدم و
ت التطبيق ،يال
لومات ب�شكل �آيل
بع���د تثبي���
منه���ا تظهر املع
باختيار املنا�سب
الأ�سف���ل ،و
ط �أي �شيء �آخر.
ن احلاجة ل�ضغ
دو
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فتاوى الب�شـ ــرى

يق�������ول الكونت ه���ن���ري دي كا�س���ت���ري..“ :
�إن العق���ل يح���ار كي���ف يت�أت���ى �أن ت�ص���در
تل���ك الآيات ع���ن رجل �أم���ي وقد اعرتف
ال�ش���رق قاطبة ب�أنه���ا �آيات يعجز فكر بني
الإن�سان عن الإتي���ان مبثلها لفظا ومعنى.
�آي���ات ملا �سمعه���ا عتبة ب���ن ربيعة حار يف
جمالها ،وكفى رفي���ع عبارتها لإقناع عمر
بن اخلطاب –ر�ضي اهلل عنه -ف�آمن برب
قائله���ا ،وفا�ض���ت عني جنا�ش���ي احلب�شة
بالدموع مل���ا تال عليه جعفر بن �أبي طالب
�س���ورة زكريا -يق�صد م���رمي -وما جاء يف
والدة يحيى ،و�صاح الق�س�س �أن هذا الكالم
وارد من موارد كالم عي�سى عليه ال�سالم..
لكن نحن مع�شر الغربيني ال ي�سعنا �أن نفقه
مع���اين القر�آن كما ه���ي ملخالفته لأفكارنا
ومغايرت���ه مل���ا ربي���ت علي���ه الأمم عندنا.
غ�ي�ر �أنه ال ينبغي �أن يك���ون ذلك �سببا يف
معار�ض���ة ت�أث�ي�ره يف عقول الع���رب .ولقد
�أ�ص���اب جان جاك رو�سو حيث يقول“ :من
النا�س من يتعلم قليال من العربية ثم يقر�أ
القر�آن وي�ضحك منه ،ولو �أنه �سمع حممدا
[ ميليه على النا�س بتلك اللغة الف�صحى
الرقيقة و�صوته امل�شبع املقنع الذي يطرب
الآذان وي�ؤث���ر يف القل���وب ..خل���ر �ساجدا
على الأر�ض وناداه� :أيها النبي ر�سول اهلل،
خذ بيدنا �إىل موقف ال�شرف والفخار� ،أو
مواقع التهلكة والأخطار ،فنحن من �أجلك
نود املوت �أو االنت�صار”..

�إع ـ ــداد :التحريـ ــر
يف هذا الباب نعر�ض جلملة من املقوالت
للكثريين م�������ن امل�ست�شرق���ي���ن والعلماء
والفال�سفة حول الإ�سالم والقر�آن ونبيه
[ ،وهي �شهادة من�صفة منهم رغم �أننا
جند كثريين منهم غ���ي���ر م�سلمني� ..إال
�أنها �شهادة حق �آث�������روا على �أنف�سهم �إال
�أن يقولوها.
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بع�ض املوا�ضع �إال �أن �سببه مي�سور املعرفة..
�إذا الحظن���ا �أن القر�آن ج���اء ليتممها ،كما
�أن النبي [ خامت الأنبياء واملر�سلني.
يق�������ول الكات�������ب �إيتني ديني�������ه“ :لقد حقق
القر�آن معج���زة ال ت�ستطيع �أعظم املجامع
العلمي���ة �أن تق���وم بها ،ذل���ك �أنه مكن للغة
العربي���ة يف الأر����ض بحي���ث لو ع���اد �أحد
�أ�صح���اب ر�سول اهلل [ �إلينا اليوم لكان
مي�س���ورا ل���ه �أن يتفاهم مت���ام التفاهم مع
املتعلم�ي�ن من �أه���ل اللغة العربي���ة ،بل ملا
وج���د �صعوبة تذكر للتخاطب مع ال�شعوب
الناطقة بال�ضاد .وذلك عك�س ما يجد مثال
�أح���د معا�صري “رابيلي���ه” من �أهل القرن
اخلام����س ع�شر الذي هو �أق���رب �إلينا من
ع�ص���ر القر�آن ،م���ن ال�صعوبة يف خماطبة
العدد الأكرب من فرن�سيي اليوم.

�إن معج���زة الأنبياء الذي���ن �سبقوا حممدا
كان���ت يف الواقع معجزات وقتية ،وبالتايل
معر�ضة للن�سيان ال�سري���ع ،بينما ن�ستطيع
�أن ن�سمي معجزة الآيات القر�آنية “املعجزة
اخلالدة” ،وذلك �أن ت�أثريها دائم ومفعولها
م�ستم���ر ،ومن الي�سري عل���ى امل�ؤمن يف كل
زمان وم���كان �أن يرى هذه املعجزة مبجرد
تالوة يف كتاب اهلل ،ويف هذه املعجزة جند
التعلي���ل ال�ش���ايف لالنت�ش���ار الهائ���ل الذي
�أح���رزه الإ�س�ل�ام ،ذلك االنت�ش���ار الذي ال
ي���درك �سبب���ه الأوروبيون لأنه���م يجهلون
وكيف يعقل �أن النبي [ �ألف هذا الكتاب الق���ر�آن� ،أو لأنهم ال يعرفونه �إال من خالل
باللغ���ة الف�صح���ى م���ع �أنه���ا يف الأزم���ان ترجمات ال تنب�ض باحلياة ف�ضال عن �أنها
الو�سط���ى كاللغة الالتينية م���ا كان يعقلها غري دقيقة”.
�إال الق���وم العاملون ..ولو مل يكن يف القر�آن �إن كان �سحر �أ�سلوب القر�آن وجمال معانيه،
غ�ي�ر به���اء معانيه وجم���ال مباني���ه لكفى يحدث مثل هذا الت�أثري يف “نفو�س علماء”
بذل���ك �أن ي�ست���ويل عل���ى الأف���كار وي�أخذ ال ميت���ون �إىل الع���رب وامل�سلم�ي�ن ب�صلة،
مبجامع القلوب...
فماذا ترى �أن يكون من قوة احلما�سة التي
�أتى حمم���د [ بالقر�آن دليال على �صدق ت�ستهوي عرب احلج���از وهم الذين نزلت
ر�سالت���ه وهو اليزال �إىل يومن���ا هذا �سرا الآيات بلغتهم اجلميلة؟!
م���ن الأ�سرار الت���ي تعذر ف���ك طال�سمها ،ال عج���ب �أن ن���رى النب���ي الأم���ي يتحدى
ول���ن ي�سرب غور ه���ذا ال�سر املكنون �إال من ال�شع���راء ،ويع�ت�رف له���م بح���ق نعتهم له
ي�صدق ب�أنه منزل من اهلل.
بالك���ذب� ،أن ي�أت���وا بع�شر �س���ور من مثله،

ق���د نرى ت�شابه���ا بني الق���ر�آن والتوراة يف فقد �آمن بعجزهم عن ذلك.

غير مسلم يريد اإلسالم ويسأل عن الصالة
كيف ي�ستطيع ال�شخ�ص �أن ي�سلم �إذا مل يكن يعرف العربية؟ �ألي�ست
العربية هي اللغة الوحيدة التي يجب قراءة القر�آن بها وترتيله؟.
اجلـ ــواب :ال�صالة �أعظم �أركان الإ�سالم بعد ال�شهادتني ،واملفرو�ض
منه���ا خم�س �صلوات يف الي���وم والليلة ،وهي �صلة بني العبد وربه،
يج���د فيه���ا الإن�سان راحت���ه و�سعادته وطم�أنينت���ه .يقف بني يدي
ربه ،يخاطب���ه بكالمه ،يدعوه ،يناجيه ،ي�سجد بني يديه ،يبث �إليه
همومه و�أحزانه ،يفزع �إليه يف ملماته.
وقد �شرع اهلل لها طهارة ت�سبقها ،تنظف اجل�سد ،وتذهب الدرن،
وتنفي الذنوب ،فال يغ�سل امل�سلم ع�ضوا من �أع�ضائه� ،إال تقاطرت
الذن���وب من���ه مع املاء �أو مع �آخر قطر املاء ،كما �أخرب بذلك النبي
[ .و�أما �صفتها ف�إنها القيام والتكبري والقراءة والركوع وال�سجود،
وما عليك �إال �أن تتوجه �إىل �أحد املراكز الإ�سالمية يف بلدك لرتى
�صالة امل�سلمني ،وتقف على حقيقتها.
وع���دم معرف���ة الإن�سان باللغ���ة العربية ال ي�ؤثر عل���ى �إ�سالمه ،وال
يحرم���ه من �شرف االنت�ساب �إليه ،فكم من رجل ي�شرح اهلل �صدره
للإ�سالم كل يوم ،ممن ال يعرف من العربية حرفا.
ويج���ب عل���ى امل�سل���م يف ال�ص�ل�اة �أن يق���ر�أ �سورة الفاحت���ة باللغة
العربية ،ويجب عليه �أن يتعلمها ،ف�إن عجز عن ذلك ،وعرف منها
�آي���ة واحدة كررها �سبع مرات ،عدد �آي���ات الفاحتة ف�إن عجز عن
ذل���ك قال� :سبحان اهلل ،واحلمد هلل وال �إله �إال اهلل واهلل �أكرب وال
�إل���ه �إال اهلل وال حول وال قوة �إال باهلل ،فبادر �إىل الإ�سالم ،و�سارع
�إىل الدخول فيه.
ال يشترط لصحة اإلسالم إعالنه أمام شهود
�أنا �شاب متزوج من م�سلمة و�أهلها غري م�سلمني ،وكانت قد �أ�سلمت
وتعلم�������ت بع�ض ال�سور وال�صالة عن طري�������ق الإنرتنت وبعد الزواج
أ�سلمت؟ قالت� :أ�سلم�������ت وحدي ،فقلت لها:
�س�ألتها عل�������ى يد من �
ِ
يجب نطق ال�شهادتني فنطقت بهما �أمامي فهل هذا �صحيح؟
م�������ع العل�������م لق�������د تزوجن�������ا يف امل�سج�������د �أم�������ام ال�شيخ وع�������دد من
ال�شه�������ود وكذل�������ك ح�صل�������ت عل�������ى تعريف يفي�������د ب�أنه�������ا م�سلمة.
اجل ـ ــواب� :أوال :ال ي�شرتط حتى يكون املرء م�سلما �أن يعلن �إ�سالمه
بني يدي � ٍ
أحد من النا�س ،فالإ�سالم �أمر بني العبد وبني ربه تبارك
وتع���اىل ،و�إذا �أ�شهد عل���ى �إ�سالمه لتوثيق ذلك يف وثائقه اخلا�صة
فال ب�أ�س ,لكن دون جعل ذلك �شرطا يف �صحة �إ�سالمه.
لكافر
نكاح �أحد بغري ويل للزوجة ،وال والية
ٍ
ثانيا :وال ي�صح عقد ٍ

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

عل���ى م�سلم���ة ،ف�إن مل يوجد و ٌّ
يل لها م�سل���م فيقوم القا�ضي �أو �إمام
امل�سجد �أو مفتي املنطقة مقام الويل.
اإلسالم يهدم ما قبله من الذنوب
�أ�سل�������م �أخ لن�������ا حديثا ،وكان قد اكت�سب م�������اال كثريا عن طريق جتارة
حمرم�������ة ،في�س��������أل :م�������اذا يجب علي�������ه �أن ي�صنع يف ه�������ذه الأموال؟.
اجلـ ـ ـ�������واب :احلمد هلل� ،أوال :احلمد هلل الذي هداه �إىل الإ�سالم ،ون�س�أل
اهلل �سبحانه �أن يثبته ويوفقه �إىل ما فيه خريه يف الدنيا والآخرة.

ثانيا :من ف�ضل اهلل ورحمته �أن جعل الإ�سالم هادما ملا كان قبله من
الذن���وب واملعا�صي ،ف�إذا �أ�سلم الكاف���ر غفر اهلل له كل ما فعله �أيام
كفره ،و�صار نقيا من الذنوب.
روى م�سل���م ( )121ع���ن َع ْم��� َرو بْن الْ َعا�ص ر�ض���ي اهلل عنه قال« :ملَّا
ِ���ي [َ ،ف ُقلْتُ  :ابْ ُ�س ْط يمَ ِ ينَ َك
َج َع��� َل اهلل ا ِلإ ْ�س�ل�ا َم فيِ َقلْبي �أَتَيْتُ ال َّنب َّ
َفلأُبَا ِي ْع َكَ .ف َب َ�س َط يمَ ِ ينَهَُ ،قا َلَ :ف َق َب ْ
�ضتُ يَدِ يَ .قا َلَ :ما لَ َك يَا َع ْم ُرو؟
َق���ا َلُ :قلْ���تُ � :أَ َردْتُ �أَ ْن َ�أ ْ�شترَ ِ َطَ .قا َل :تَ ْ�شترَ ِ ُط بمِ َ ���ا َذا؟ ُقلْتُ � :أَ ْن يُ ْغ َف َر
ليِ َ .قا َل� :أَ َما َع ِل ْمتَ �أَنَّ الإِ ْ�سال َم يَ ْهدِ ُم َما َكا َن َقبْلَهُ».
(الإِ ْ�س�ل�ام يَ ْهدِ م َما َكا َن َقبْله) �أَ ْي :يُ ْ�سقِ ط ُه وَيمَ ْ ُحو �أَثَره .قاله النووي
يف «�شرح م�سلم».

وكث�ي�ر م���ن الكفار �أ�سلم���وا وقد قتل���وا من امل�سلم�ي�ن ،ومع ذلك مل
ي�ؤاخ���ذوا مبا عمل���وا ،ف�أخرب ه���ذا الأخ �أن ماله ح�ل�ال ،ولي�س فيه
ب�أ����س ،وليت�صدق منه ،وليتزوج به ،و�أما ما قيل له �إنه ال يجوز له �أن
يت�صدق به وال منه فلي�س لقوله �أ�صل.
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باخليـ ــر نلتق ــي

ح�صاد الكتب

لماذا أسلمت؟..
نصف قرن من البحث عن الحقيقة
الكتـ ــاب:

ملاذا �أ�سلمت؟ ..ن�صف قرن من البحث عن احلقيقة

امل�ؤل ـ ــف:

حممد عثمان اخل�شت  -درا�سة

عدد ال�صفحات:

� 105صفحة من القطع الو�سط

عـ ــر�ض:

التحرير

النا�ش ــر:

مكتبة القر�آن – القاهرة – م�صر

ه���ذا الكت���اب يخو����ض بنا يف رحل���ة ممتعة
مع �أحد �أب���رز ال�شخ�صيات التي �أ�سلمت يف
الق���رن املا�ض���ي ،وكان لإ�سالم���ه �صدى يف
العامل �شرقه وغربه..

«ج���ارودي» م���ن ال�صف���ر �إىل امل�سيحي���ة يف
�صورته���ا التربوت�ستانتي���ة� ..إىل اعتن���اق
ت���ام للمارك�سي���ة فل�سف���ة وممار�س���ة� ..إىل
مراجع���ة �شامل���ة للمارك�سي���ة التي جتمدت
يف قوال���ب م���ن �صل���ب منعتها م���ن م�سايرة
التط���ور احل�ضاري� ..إىل ا�شرتاكية الت�سيري
الذات���ي� ..إىل االنفتاح واحلوار احل�ضاري..
�إىل درا�س���ة الإ�س�ل�ام واهتم���ام مط���رد ب���ه
ك�أيديولوجية تقدم ت�صورا متكامال ومعقوال
للكون واحلياة� ..إىل �إميان تام ،وعن قناعة،
بالإ�سالم!
ي�ستعر����ض الكات���ب �أرب���ع مراح���ل م���ر بها
«ج���ارودي» حتى و�ص���ل �إىل الإ�سالم واقتنع
به واتخذه دينا له..

اعتن���ق «جارودي» امل�سيحي���ة الربوت�ستانتية
بالرغ���م م���ن �إحل���اد والديه وذل���ك يف عام
 1927لكي يعطي حلياته معنى يف وقت كان
يعتق���د اجلميع فيه �أننا نعي����ش نهاية العامل
م���ن �شدة الأزم���ة يف �أوروبا ,ق���د ا�ستمر يف
ه���ذا االجتاه فرتة من عم���ره الفكري ،حتى
عرث على ما ر�آه الأ�سلوب الأمثل يف مواجهة
�أزمات احلياة الكثرية املتالحقة ،وهو الفكر
الي�ساري ..وبد�أ الن�ضال من موقع جديد.
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�أم���ا املرحل���ة الثاني���ة فقد كانت م���ع الفكر
املارك�سي حيث ان�ضم �إىل احلزب ال�شيوعي
الفرن�س���ي ع���ام  ،1933وانت�س���ب للح���زب
ال�شيوع���ي كم�سيح���ي ،و�أ�صب���ح ع�ض���وا يف
اللجن���ة املركزي���ة ،حي���ث ر�أى يف املارك�سية
الأ�سلوب الأمثل ملعاجلنة امل�شكالت الإن�سانية
امل�ستع�صية ب�أ�سلوب علمي واقعي.

تأكد «جارودي»
من قدرة
اإلسالم على حل
المشاكل التي
نعيشها فأصدر
كتابه «وعود
اإلسالم»
ث���م ج���اءت بع���د ذل���ك مرحل���ة املراجع���ة
للمارك�سية وذلك نتيجة �صدمته ال�شديدة يف
�ستال�ي�ن بناء على ما ج���اء يف البيان ال�سري
الذي �ألقاه خرت�ش���وف عام 1956م ،وكانت
م�أ�ساة انعطافية حادة بالن�سبة له خرجت به
من عباءة املارك�سية �إىل اال�شرتاكية.
يف املرحل���ة الثالثة وهي «مرحل���ة الت�سيري

الذاتي» ،ر�أى �أنه هناك تغيريات ثالثة يجب
حتقيقها وهي تغي�ي�ر للبنى ،فال ر�أ�سمالية،
وال بريوقراطي���ة تقني���ة �ستاليني���ة ،وتغي�ي�ر
لل�ضمائ���ر ،ف�ل�ا دين �أفي���ون ال�شع���وب ،وال
�إحلاد و�ضعي ،وتغيري م�شروع احل�ضارة من
خالل ثورة ثقافية.
�أم���ا املرحلة الأخرية قب���ل اعتناقه الإ�سالم
فكانت االنفت���اح واحلوار احل�ضاريني وفيها
ن���ادى بث���ورة ثقافي���ة حتت���ل فيه���ا درا�س���ة
احل�ض���ارات الالغربي���ة منزل���ة تع���ادل يف
�أهميته���ا الثقاف���ة الغربي���ة ،و�أن يقوم حوار
حقيقي بني احل�ضارات يف م�ضمار املنظومة
الرتبوية.
يف ع���ام 1981م وبع���د م���رور «ج���ارودي»
باملراحل الأربع ال�سابقة �أ�صدر كتابه «وعود
الإ�سالم» �أو «ما يعد به الإ�سالم» ،الذي �أبرز
في���ه العنا�ص���ر الإيجابي���ة يف الإ�سالم التي
جتعل من���ه االختيار الوحيد �أم���ام الب�شرية
للخ���روج م���ن امل����أزق ،والنجاة م���ن الهالك
املحق���ق؛ حيث ت�أكد له «قوة الإ�سالم يف حل
امل�شاكل التي يعي�ش فيها عاملنا اليوم».
وبهذا الكتاب «وعود الإ�سالم» تهي�أ جارودي
للإ�س�ل�ام ،حي���ث �أعل���ن �إ�سالم���ه يف ع���ام
1982م بجنيف.
ث���م يختت���م الكات���ب كتاب���ه ببع����ض الآراء
والق�ضاي���ا التي تعر�ض لها «ج���ارودي» بعد
�إ�سالمه ومواقفه منها.

تراجع���ت خ�ص���ال حميدة كثرية
كالنخوة وامل���روءة التي اعتربت
م���ن �صفات االغبي���اء ،وازدادت
اخل�ص���ال الدنيئ���ة كالغ���در،
اخل�سة ،البخل ،و�صار ا�صحاب
تلك الرذائل يت�صدرون املجال�س
ومراكز العمل والدواوين.

اجت���ه ال�سلطان حمم���د الفاحت
ذات �صب���اح اىل ال�س���وق ،قب���ل
فت���ح الق�سطنطيني���ة ،مبالب����س
ال يعرف���ه به���ا النا����س ،ا�شرتى
طعاما من حم���ل ،ثم �أراد �شراء
الفاكهة ،فقال له �صاحب املحل
«اذه���ب اىل املح���ل املج���اور»
يق���ول ر�س���ول اهلل [“ :ث�ل�اث
�س�أل���ه ال�سلطان «هذا هو التفاح
تف�شت مفاهيم الك�سل وكراهية �أق�س���م عليه���ن و�أحدثكم حديثا
عندك؟» قال الرجل «نعم ولكني
العمل اجلاد ،يقابل ذلك الطمع فاحفظ���وه ،قال :م���ا نق�ص مال
في�صل الزامل
�أريد �أن ي�ستفت���ح جاري اي�ضا»،
ال�شدي���د لتحقيق مكا�سب مادية عب���د من �صدق���ة ،وال ظلم عبد
وهي من لغ���ة �أ�صحاب املحالت
رئي�س جمل�س �إدارة جلنة التعريف
تتم «ف�سف�ستها» طبقا ملبد�أ «وفر مظلمة ف�صرب عليها �إال زاده اهلل
بالإ�سالم
«اال�ستفت���اح» ،ذه���ب ال�سلط���ان
الفل�س ،وب���ذر الدينار» ..منتهى ع���زا ،وال فتح عبد ب���اب م�س�ألة
اىل ج���اره وا�ش�ت�رى الفاكه���ة،
�إال فت���ح اهلل علي���ه ب���اب فق���ر،
وطلب من���ه زيتونا فقال له «خذ الذكاء.
و�أحدثكم حديثا فاحفظوه� ،إمنا
من جاري ،حت���ى ي�ستفتح اي�ضا يت���م بي���ع اال�صدق���اء ب�أرخ����ص
الدني���ا لأربع���ة نف���ر :عبد رزقه
مثلي ،يف هذا ال�صباح املبارك» ،الأثم���ان ،والتفري���ط يف �أب�سط
اهلل م���اال وعلما فه���و يتقي فيه
رج���ع ال�سلطان اىل الق�صر وهو املب���ادئ االن�ساني���ة ،كالتوا�ص���ل
ربه وي�صل فيه رحمه ،ويعلم هلل
يق���ول «بهذا ال�شعب �أ�ستطيع �أن مع االقارب وكل القيم اجلميلة،
فيه حق���ا ،فهذا ب�أف�ضل املنازل،
�أدخ���ل الق�سطنطيني���ة �إن �ش���اء يت���م بيعها حتى ب�ل�ا ثمن ،غباء
وعبد رزقه اهلل علما ومل يرزقه
اهلل».
مركب( .انتهى باخت�صار)
م���اال فهو �صادق الني���ة يقول لو
املعن���ى الرم���زي هن���ا كب�ي�ر يف وبالع���ودة اىل �شع���ور «ف���احت �أن يل م���اال لعمل���ت بعمل فالن
�أخ�ل�اق التعامل عن���د ال�شعوب الق�سطنطيني���ة» بالثق���ة الكبرية فه���و بنيت���ه ،ف�أجرهم���ا �س���واء،
الت���ي تري���د ان تنج���ح «كله���ا» بقدرت���ه عل���ى حتقي���ق النج���اح وعب���د رزقه اهلل ماال ومل يرزقه
فلي����س بال�ضرورة ان يكون جناح بعدما ر�آه يف ذلك ال�صباح  -وهو علم���ا فهو يخب���ط يف ماله بغري
هذا عل���ى ح�ساب ذاك ،واحيانا حال �سائ���ر ال�شع���وب الناجحة عل���م ،ال يتقي فيه ربه ،وال ي�صل
جم���رد ارادة تدم�ي�ر الآخري���ن ،التي تنطلق من �صفات م�شابهة فيه رحمه ،وال يعلم هلل فيه حقا
حت���ى لو مل يك���ن النجاح هدفا - ،جتد �أننا غري مهيئني لتحقيق فه���ذا ب�أخبث املن���ازل ،وعبد مل
وهو خلق تف�شى بكرثة يف بالدنا ما ن�صب���و اليه لي����س لنق�ص يف يرزق���ه اهلل م���اال وال علما ،فهو
ب�ي�ن النا�س يف هذا الزمان ،بكل االم���وال وال الأم���ن وال املعرفة يق���ول :لو �أن يل ماال لعملت فيه
�أ�سف.
واخل�ب�رة ،وال حت���ى القوان�ي�ن بعمل فالن ،فهو بنيته فوزرهما
كتــــب الزميــل �سامي الن�صف :والأطر الع�صرية التي تعمل من �سواء”.
خاللها ال���دول ،كل ذلك موجود
عندن���ا ،وبوف���رة ،ولكنن���ا نفتقد
القي���م الت���ي كان �أهل هذا البلد
يعتربونها «ر�أ�سمالهم احلقيقي»،
ملاذا فرطنا فيها بهذه ال�سهولة؟
وكيف ميكن لنا ا�سرتجاعها؟

كيف
نصحح هذا
االنحدار؟
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اعالن النور

