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

سوريا والعمل الخيري
م���ن املعل���وم �أن العمل اخل�ي�ري الكويتي ت���رك ب�صم���ة وا�ضحة حمل ًيا
و�إقليم ًي���ا ودول ًي���ا ،ول���ه �آثار جلية يف �أي عمل �إغاث���ي يف العامل العربي
والإ�سالم���ي ،حتى باتت الكوي���ت �سببا يف �سد حاجة املحتاجني يف �أي
مكان على الب�سيطة ،وكما قال احل�سن الب�صري� :إن من نعم اهلل عليكم
حاجة النا�س �إليكم.
و�ضم���ن اجله���ود الإن�ساني���ة املتمي���زة قامت الكوي���ت منذ �أي���ام قليلة
با�ست�ضاف���ة م�ؤمتر املنظمات غري احلكومية املانح���ة لل�شعب ال�سوري
اجلري���ح برعاي���ة �أمري دول���ة الكويت ال�شي���خ �صباح الأحم���د ال�صباح،
حفظ���ه اهلل ورع���اه ،فتقديرات الأمم املتحدة ت�ش�ي�ر �إىل وجود حوايل
 9.3ملي���ون �س���وري ت�ضرروا من جراء الأزمة ،ن���زح منهم داخليا نحو
 6.5ملي���ون �شخ�ص ،يف حني �سج���ل  3.2مليون �شخ�ص كالجئني يف
الدول املجاورة ل�سوريا.
و�أعل���ن �أمري البالد خالل امل�ؤمتر عن ت�ب�رع الكويت مببلغ  500مليون
دوالر �أمريكي من القطاعني احلكومي والأهلي لدعم الو�ضع الإن�ساين
لل�شع���ب ال�سوري ال�شقي���ق ،و�إغاثة املدنيني املت�ضررين من جراء النزاع
امل�ستمر يف بالدهم.
م���ن ه���ذا املنطلق �أطلق���ت اجلمعية الكويتي���ة للإغاثة م�ش���روع النداء
املوح���د ليكون وعاء لأك�ب�ر اجلمعيات وامل�ؤ�س�س���ات اخلريية الكويتية؛
حكومي���ة وغ�ي�ر حكومية ،من �أجل توحيد اجله���ود اخلريية يف �شراكة
واعدة وفريدة من نوعها تخدم النازحني والالجئني ال�سوريني.
ولقد كان من �أبرز امل�شاركني يف هذا النداء والعمل الف�ضيل اجلمعيات
وامل�ؤ�س�س���ات التالي���ة :اجلمعي���ة الكويتي���ة للإغاثة ،والهيئ���ة اخلريية
الإ�سالمية العاملية ،وجمعية النجاة اخلريية ،وبيت الزكاة الكويتي ،والأمانة
العام���ة للأوق���اف ،وجمعية العون املبا�شر ،وجمعي���ة �إحياء الرتاث ،وجلنة
الرحمة العاملية ،وجمعية النوري ،و�صندوق �إعانة املر�ضى.
و�سيبن���ي امل�شروع � 10آالف وح���دة �سكنية لالجئني ال�سوريني يف ع�شر
مدن �سكنية ،حيث ت�ضم كل مدينة  1000وحدة �سكنية بجميع مرافقها
ال�صحية والتعليمية ،والبنية التحتية ،ودور العبادة ،وكافة م�ستلزماتها،
بتكلفة قدرها  4ماليني دينار كويتي للمدينة الواحدة.
�إن دولة الكويت تتميز بدعمها امل�ستمر وتفاعلها مع جميع الأزمات التي تقع
يف دول الع���امل الإ�سالم���ي ،لأن العمل اخلريي منظم وم�شهود له يف جميع
الهيئات وامل�ؤ�س�سات العاملية التي ت�شرف على هذا العمل الإن�ساين.

Albushra TV

@albushra_news

�أخ�ي�را لي����س غريب���ا اهتمام الكويت �أم�ي�را وحكومة و�شعب���ا مب�ساندة
وم�ساع���دة الإخوة الالجئني ال�سوري�ي�ن فيما مر بهم من كرب وم�أ�ساة،
م���ا يعك�س ال�صور النا�صعة للعمل اخلريي ،وبيان موقفه امل�شرف جتاه
م�ساندة املحتاجني.
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التعريف بالإ�سالم

ساو باولو :المعهد الالتيني نظم «ملتقى المسلمين الجدد»
نظ���م املعه���د الالتين���ي الأمريك���ي للدرا�س���ات الإ�سالمي���ة يف
مدينة �ساو باولو بدولة الربازيل ملتقى امل�سلمني اجلدد بح�ضور
ت�س���ع دول م���ن �أمري���كا الالتيتية ،منها الكوي���ت ممثلة يف جلنة
التعري���ف بالإ�سالم ،حتت عنوان (اخلط���ة اال�سرتاتيجية للعمل
على دعم العمل الإ�سالمي والثقايف يف �أمريكا الالتينية والبحر
الكاريب���ي) ،حيث مت عقد الدورة التمهيدي���ة التي تت�ضمن عدة
برام���ج تدريبية منها بن���اء فرق العمل ،وفن التوا�صل مع النا�س،
وفقه الأولويات ،وفن التعامل مع املهتدين اجلدد.

و�أ�ض���اف �أن امللتق���ى بد�أ بكلمة ملدير املعه���د الالتيني الأمريكي
وق���ال املدي���ر العام للجنة التعريف بالإ�س�ل�ام جمال ال�شطي �أن للدرا�سات الإ�سالمية عبد الباقي عثمان واملن�سق العام للملتقى
امللتق���ى يهدف �إىل تخريج دع���اة متميزين يقومون بالدعوة �إىل حيث قدم �شرحا للملتقى و�أهدافه ،ثم كلمة الأمني العام الحتاد
اهلل تع���اىل باحلكم���ة وب�أ�سلوب �إيجابي وفك���ر و�سطي ،والعمل امل�سلمني بالربازيل ال�شيخ خالد تقي الدين.
على �أن يكونوا �إيجابيني يف جمتمعاتهم وحكوماتهم.
و�أو�ض���ح ال�شط���ي �أن كلمة اللجنة احتوت على بي���ان �أهمية فن

التعام���ل مع امل�سلم اجلديد و�ض���رورة تخريج دعاة رجال ون�ساء
متخ�ص�صني يف جمال التعريف بالإ�سالم.

و�أ�ش���ار �إىل �أن امللتق���ى «متهي���دي» و�س���وف يعقب���ه العديد من
امللتقي���ات خالل العام اجلاري م�ضيفا ب�أنه مت عقد عدة لقاءات
م���ع املهتدين اجل���دد الربازيليني الذين بلغ���ت ن�سبة ح�ضورهم يذك���ر �أن امللتق���ى يعقد بالتع���اون مع وزارة الأوق���اف وال�ش�ؤون
للملتقى �أكرث من ٍ 90
الإ�سالمية بالكويت ،ومركز تايز للتوا�صل احل�ضاري.
مهتد ومهتدية.

«زهرات المطالع» في ضيافة نسائية دار النوري
ا�ستقبلت ن�سائية دار النوري للتعريف بالإ�سالم وفدا من طالبات
وموظفات مدر�سة املطالع املتو�سطة للبنات ،لالطالع عن قرب
عل���ى طبيعة ون�شاط جلنة التعري���ف بالإ�سالم ،ودورها الدعوي
يف دعوة غري امل�سلمني �إىل الإ�سالم ،وكان يف ا�ستقبالهن مديرة
الإدارة الن�سائية �شعاع ال�شمري وموظفات وداعيات الدار.
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وقالت ال�شمري بهذه املنا�سبة� :إن الوفد جاء لالطالع عن قرب
عل���ى عمل اللجنة ودورها يف دعوة اجلاليات املقيمة على �أر�ض
الكوي���ت� ،س���واء كانت م�سلمة �أو غري م�سلم���ة ،حيث قمنا ببيان
�إجن���ازات الدار خالل ع���ام من �إن�شائه���ا ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية
الدعوة �إىل اهلل عز وجل ،وطرق دعوة امل�سلمات وغري امل�سلمات،
والو�سائ���ل امل�ستخدمة يف ذلك ،خا�صة تلك التي توفرها اللجنة
من حقائب دعوية ،وكتب ون�شرات وو�سائط دعوية.
و�أ�ضاف���ت �إن برنام���ج اال�ستقبال ب���د�أ بتالوة �آيات م���ن القر�آن
الك���رمي ،ثم عر����ض “بوربوينت” لأهم �إجن���ازات الدار ،ثم كلمة
ترحيبية باحل�ض���ور ،و�إلقاء كلمة عن حملة “ارحم ترحم” التي
�أطلقته���ا الدار منذ فرتة وجي���زة ،وملاذا مت �إطالق تلك احلملة؟
وملاذا مت ت�سميتها بهذا اال�سم؟.
وا�صطحبت ال�شمري الوفد يف جولة داخل الدار ب�شقيها ،الق�سم
الرج���ايل والق�سم الن�سائي ،حيث اطلعن على الأق�سام املختلفة،
والف�صول الدرا�سية للمهتدي���ات واجلاليات الإ�سالمية ،وكيفية
قيام الداعيات بدعوة غري امل�سلمات �إىل الإ�سالم.

العامل الإ�سالمي

تركي يكتب أصغر
نسخة من القرآن الكريم

ً
تمسكا
دراسة :مسلمو “هولندا” أكثر
بدينهم من مسلمي “ألمانيا”

لن���دن :يعمل الرتك���ي جناتي كوركم���از ومنذ عام
ون�ص���ف العام ،على كتابة �أ�صغر ن�سخة من القر�آن
الكرمي ،ب�أبعاد تبلغ  0.89و � 1.3سنتيمرتا.

ا�ستن���ادا �إىل �سل�سل���ة م���ن اال�ستطالع���ات التي �أجري���ت يف ال�سابق ،ف����إن علماء
االجتم���اع تو�صلوا �إىل �أن ثلثي امل�سلمني يف االحتاد الأوروبي يقدمون معتقداتهم
الديني���ة عل���ى القوان�ي�ن الأوروبية ،وحوايل  % 45منهم يعتق���دون �أن الغرب يريد
تدمري الإ�سالم.

وا�ستخ���دم كوركم���از يف كتاب���ة امل�صح���ف فر�ش���اة
ح�ب�را �أ�سود
خا�ص���ة �صنعه���ا بنف�س���ه ،وا�ستعم���ل
ً
خا�ص���ا ،خو ًف���ا عليه م���ن التلف .وفق���ا ل�صحيفة
“احلياة” اللندنية.
وعر�ض كوركماز ما �أجنزه من م�شروعه يف معر�ض
امله���ن اليدوي���ة يف مرك���ز موالن���ا الثق���ايف ،خالل
االحتفالي���ة بالذكرى  740لوف���اة املت�صوف جالل
الدين الرومي ،يف مدينة قونية الرتكية.
ً
خطوط���ا ذهبية على
وق���ال كوركم���از �إنه �أ�ض���اف
حوا�شي ال�صفحات ،و�أنه يعمل يف جمال ال�صناعات
اليدوي���ة منذ  35عا ًما� ،إذ ق���ام بعدد من الأعمال
التي ال ميكن ر�ؤيتها �إال باملجهر �أو بعد�سات مكربة،
ريا من كتابة القر�آن
م�ش�ي�را �إىل �أنه �أنهى ق�س ًما كب ً
ً
على �أن ينهي الباقي قري ًبا.
و�أك���د �أن هدفه املقب���ل �سيكون كتابة لفظ اجلاللة
على �شعرة.

الواليات المتحدة :مسابقة طالب جامعة
تكساس للتعريف باإلسالم

وقد �أجريت هذه الدرا�سات على � 12ألف عامل من املهاجرين يف كل من “هولندا”
و”�أملانيا” و”فرن�سا” و”النم�سا” و”ال�سويد».
و�أظهرت الدرا�سة � ً
أي�ضا �أن امل�سلمني يف “هولندا” �أكرث مت�س ًكا بدينهم من م�سلمي “�أملانيا”،
وه���و ما يدح�ض الفك���رة ال�سائدة ب�أن الأ�صولية الدينية هي رد فعل لرف�ض املجتمع؛ حيث
�إن امل�سلمني يف “�أملانيا” �أقل حقو ًقا من م�سلمي “هولندا”.

�أعل���ن ع���دد من الطالب امل�سلم�ي�ن بـ «جامعة تك�سا����س» الأمريكية عن تنظيم
م�سابقة «�أ�صوات امل�سلمني» ،من �أجل �إنتاج فيلم عن الإ�سالم وامل�سلمني؛ حيث
تهدف �إىل �إطالق العنان خليال الطالب و�إبداعاتهم يف �إنتاج فيلم ق�صري بني
� 5إىل  20دقيقة لتعميق الر�ؤية والتعريف بالإ�سالم.

سويسرا :ترخيص أول تلفزيون إسالمي
للجالية األلبانية

وق���د �أ�ش���ار الطالب القائمون عل���ى امل�سابقة واملن�سقون له���ا �إىل �أنه ال توجد
�ش���روط حمددة ،ولكن املجال مفتوح للإب���داع ليتناف�س الطالب على اجلائزة
الرمزية التي تبلغ  100دوالر ،وذلك من خالل تناول الفيلم جلانب من الأمور
الإ�سالمية؛ كاحلجاب واملر�أة ،والتعاي�ش والتعددية املجتمعية وغري ذلك.

�أ�ص���در املكتب الفي���درايل لإ�صدار تراخي�ص الإذاعة والتلفزيون يف مدينة «برين»
ال�سوي�سري���ة رخ�صة العم���ل للبث املرئي وامل�سموع من خ�ل�ال الإذاعة والتلفزيون
ليكون �أول تلفزيون �إ�سالمي للجالية الألبانية.

 50ألف إسباني يتحولون لإلسالم
في السنوات األخيرة
مفكرة الإ�س���ل���ام� :أكد احتاد اجلاليات الإ�سالمية يف �إ�سبانيا �أن ما ال يقل عن 50

�ألف �إ�سباين حتولوا �إىل الإ�سالم يف ال�سنوات الأخرية ،وكثري منهم من الن�ساء.

وقال موقع تي �إنتريي�سا الإ�سباين� :إن موقع ويب �إ�سالم نت -وهو موقع خا�ص
بالإ�س�ل�ام باللغ���ة الإ�سباني���ة -ي�شجع الن�ساء على الزواج م���ن رجال م�سلمني،
الفتًا �إىل �أن �أملانيا �شهدت حتول � 20ألف �شخ�ص على الأقل �إىل الإ�سالم يف
ال�سنوات الأخرية.
و�أ�ضاف املوقع�“ :أما يف �إيطاليا فقد حتول خم�سة �آالف �شخ�ص �إىل الإ�سالم،
كان م���ن بينهم ال�سفري الفريدو مايولي�سي ،وه���و ع�ضو يف الربملان الإيطايل،
وهو يكر�س وقته الآن �إىل تعريف الغرب بالإ�سالم.
و�أ�ش���ار املوق���ع �إىل �أن فرن�س���ا �شهدت اعتن���اق � 70ألف فرن�س���ي الإ�سالم يف
ال�سن���وات الأخرية ،و� ً
أي�ض���ا الغالبية العظمى منهم ن�ساء� ،أما يف بريطانيا فقد
حتول � 100ألف للإ�سالم.

وق���ال رئي����س م�ؤ�س�سة ال�شب���اب الإ�سالمي “لولزمي ريت�س���اي”� :إن هذا خرب جيد
للجالية الألبانية يف “�سوي�سرا” ،و� ً
أي�ضا للجالية الألبانية يف �أوروبا ،و�ستكون هذه
القناة الإ�سالمية جز ًءا من م�شروعات القنوات امل�ستقبلية.
وق���ال مدي���ر ق�سم الإع�ل�ام يف امل�ؤ�س�سة “�سلمان ح�سيني” :لق���د قمنا بالتجارب
طيل���ة عام كامل حت���ت مراقبة اجلهة املخت�صة للرتاخي����ص يف “برين” ،وبعد �أن
لبين���ا جميع ال�شروط واملعايري القانونية ،مَ َّ
ت منح الرخ�صة ،و�أ�ضاف :هذا النجاح
يدعمن���ا �أم���ام التح���دي وامل�س�ؤولية �أمام اهلل ،ث���م �أمام الدولة الت���ي نعي�ش فيها،
وكذلك �أمام امل�شاهدين الذين �ساعدونا ودعمونا با�ستمرار.

ألول مرة في ألمانيا..
مسلمة لشؤون
الهجرة وأخرى للدفاع
للم���رة الأوىل يف تاري���خ �أملاني���ا ،تتقل���د امر�أة
م�سلمة حقيب���ة وزارة الدولة ل�ش����ؤون الهجرة
واملهاجري���ن يف احلكوم���ة االئتالفي���ة ،وذلك
وف���ق ما �أك���ده زيغمار غابري���ل رئي�س احلزب
اال�شرتاكي الدميوقراطي يف �أملانيا.
وق���ال� :إن “�آيدان �أوزيغوز ،وه���ي م�سلمة من
�أ�ص���ول تركي���ة� ،ستتوىل حقيب���ة وزارة الدولة
ل�ش����ؤون الهج���رة واملهاجري���ن يف احلكوم���ة
االئتالفية».
يف املقاب���ل ،ير�ش���ح االحت���اد الدميوقراط���ي
“امل�سيحي” –�أكرب قوة حمافظة يف االئتالف–
ولأول م���رة يف �أملانيا � ً
أي�ضا امر�أة ملن�صب وزارة
الدف���اع ،وهي وزي���رة العمل احلالي���ة �أورزوال
فون دير الين ،فيما ينتقل وزير الدفاع احلايل
توما�س دمييزير �إىل حقيبة الداخلية.
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من املع���روف �أن الإ�س�ل�ام دين ال
يع���رف العن�صري���ة القائم���ة على
التميي���ز ب�ي�ن النا�س عل���ى �أ�سا�س
عن�صره���م �أو �أ�صله���م �أو لونهم �أو
عرقهم ،وق��� َّرر �أن النا����س جمي ًعا
�سوا�سي���ة ،ال تفا�ض���ل وال متاي���ز
بينهم �إ َّال بالتقوى.
والعن�صري���ة م���ن �آث���ار اجلاهلي���ة
الأوىل الت���ي ق�ضى عليها الإ�سالم
وح���ذر من التفاخر به���ا والتعامل
عل���ى �أ�سا�سه���ا ،وقد ب�ي�ن ر�سول
اهلل �صل���ى اهلل علي���ه و�سلم ذلك
الأمر يف حجة الوداع حينما قال:
“ي�أيها النا�س� ..أال �إن ربكم واحد،
�أال �إن ربك���م واح���د� ،أال ال ف�ض���ل
لعجم���ي عل���ى عرب���ي ،وال لأ�سود
على �أحمر ،وال لأحمر على �أ�سود
�إال بالتق���وى� ،إن �أكرمكم عند اهلل
�أتقاكم� ،أال ه���ل بلغت؟ قالوا :بلى
يا ر�سول اهلل ،قال :فليبلغ ال�شاهد
الغائب”.

�إىل عب���ادة رب العب���اد ،والق�ضاء
عل���ى دن�س ال�شرك والكرب والقهر
والظل���م والعن�صري���ة ،ففتح���وا
م�شارق الأر����ض ومغاربها ،ودانت
لهم الدني���ا بالطاع���ة ،وما عرف
التاري���خ يف طول���ه وعر�ض���ه �أم���ة
توح���دت وارتبط���ت رغ���م تفاوت
�أجنا�سه���ا ولغاتها �إال �أمة الإ�سالم
.
فف���ي ي���وم فتح مك���ة� ،أم���ر النبي جمال ال�شطي
ب�ل�ال �أن املدير العام للجنة التعريف بالإ�سالم
اً
�صل���ى اهلل علي���ه و�سلم
ي�صعد ف���وق الكعبة لريفع الأذان،
ظن البع�ض �أن يعي�ش
يف م�شهد ما ّ
()23
لريى ه���ذا العب���د احلب�شي يقف علمتني الدعــوة
كه���ذا املوق���ف! ولكن���ه الإ�سالم،
واله���دي النبوي ال���ذي �ساوى بني
اجلميع.

�إن م���ن عظم���ة ه���ذا الدي���ن �أنه
مل يربط مكان���ة الإن�سان ومنزلته
عن���د اهلل ب�شيء يرتبط بطول وال
بق�ص���ر ،وال بو�سام���ة وال بدمامة،
وال غ�ي�ر ذلك م���ن املعاي�ي�ر التي
واجلمي���ع يتذكر موقف ال�صحابي
لي�ست يف مقدور الب�شر ،بل ربطها
اجلليل �سلمان الفار�سي ر�ضي اهلل
مبعيار ما هو يف مقدور الإن�سان.
عن���ه ،عندم���ا وج���د البع�ض يعلي
من قيمة الأن�س���اب ويتفاخر بها� ،إن واقع بع�ض امل�سلمني اليوم قد
كي���ف �أنه اط���رح كل تلك الو�شائج ال يعرب عن حقيقة الإ�سالم املتمثلة
والأوا�ص���ر ومل يفخر �إال بانت�سابه يف الآي���ة الكرمي���ة�} :إِنَّ �أَ ْك َر َم ُك ْم
ِعنْ َد اللهَّ ِ �أَتْ َقا ُك ْم{ من خالل الغلو
لهذا الدين ..حيث يقول:
يف امل���دح ،وامل���واالة واحلزبي���ة..
�أب�������ي الإ�س���ل���ام ال �أب يل �س�������واه
ولك���ن احلقيق���ة النا�صع���ة الت���ي
�إذا افتخروا بقي�س �أو متيم
ال ج���دال فيه���ا ه���ي �أن اجلمي���ع
به���ذه ال���روح انطل���ق ال�صحاب���ة �سوا�سي���ة ،وال ف�ض���ل لأح���د على
يدعون النا�س ويب�شرونهم وي�سعون الآخ���ر �إال بالتق���وى والتقرب من
�إىل �إخراج النا�س من عبادة العباد اهلل� ،سبحانه وتعاىل.

إن أكرمكم
عند اهلل
أتقاكم

من عظمة اإلسالم
أن اهلل عز وجل
اليربط بين مكانة
اإلنسان في الدنيا
ومنزلته عنده
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ح ـ ــوار العدد

حـــوار :حممود بكر

عانى الشعب
الكوسوفي من
القتل والتهجير
والسجن..
على أيدي الصرب
والحكم الشيوعي

«الب�شرى» يف حوار مع مفتي عــام
كو�س ــوفا ال�شي ــخ

نعيم ترنافا
«المشيخة
اإلسالمية»

حافظت على
الهوية اإلسالمية
لكوسوفا

كان هناك يوم ًيا
هجوم على هوية
اإلسالم

«نعيم ترنافا» في سطـور
ال�شيخ نعي���م ترنافا من منطقة “فو�ش
كو�سوف���ا” قريبة م���ن بري�شتين���ا ،ولد
يف قرية “الإ�سم�ي�ر” در�س يف مدر�سة
القري���ة ،ث���م انتق���ل �إىل مدر�سة عالء
الدين الثانوي���ة يف بري�شتينا ،ثم انتقل
�إىل القاه���رة بجمهورية م�صر العربية
من ع���ام 1984-1980م ال�ستكمال
درا�سته ،يف كلية �أ�ص���ول الدين� ،شعبة
العقي���دة والفل�سفة ،بجامع���ة الأزهر،
وهن���اك حت�صل على درجة املاج�ستري،
والآن يف طور مناق�شة ر�سالة الدكتوراة
يف اجلامعة الأمريكية املفتوحة.
عم���ل مدر�س���ا للعقي���دة والفل�سفة من
ع���ام 1985م يف مدر�سة عالء الدين

ملدة ع�ش���ر �سنوات ،ث���م انتخب مديرا
للمدر�س���ة مل���دة � 8سن���وات ،ويف ذلك
الوقت كان ع�ض���وا يف امل�شيخة ملدة 8
�سنوات ،ث���م انتخب لرئا�س���ة امل�شيخة
الإ�سالمي���ة ملدة ثماين �سن���وات ،و�أربع
�سن���وات كرئي����س للمجل����س الأعل���ى
لل�ش����ؤون الإ�سالمي���ة ،وانتخ���ب نائب���ا
لرئي����س جمل����س ال�ش���ورى للأيرو�آ�سيا
يف �إ�سطنب���ول مل���دة �أرب���ع �سن���وات ،ثم
انتخ���ب مفتيا عاما جلمهورية كو�سوفا
ع���ام 2003م ،ومنذ ذلك الوقت توىل
من�ص���ب املفت���ي ثالث م���رات ،بجانب
عمل���ه ك�أ�ست���اذ للعقي���دة والفل�سفة يف
كلية الدرا�سات الإ�سالمية.

اجلي����ش ال�صرب���ي مل���دة  78يوم���ا ،لل�شريع���ة الإ�سالمية ،حيث كانت تتم
ويف ه���ذا املقام نق���دم ال�شكر للدول
�إدارة الدول���ة من قبل م�ؤ�س�سة واحدة تعر�ضت امل�ش�������يخة لهزات تاريخية..
العربي���ة عامة ،وخا�ص���ة دول اخلليج
من منطلق دين ودولة ،بينما كان للطوائف كيف واجهت امل�شيخة تلك الهزات؟
لدعم ق�ضية كو�سوفا.
الدينية الأخرى تنظيماتهم اخلا�صة.
بع���د نهاي���ة احل���رب العاملي���ة الثانية
بع���د احل���رب كان���ت هن���اك جلن���ة كان مفه���وم تنظيم ال�ش����ؤون الدينية
تعر�ض���ت كو�سوف���ا �إىل ف�صل جربي
كو�سوفي���ة كويتية م�شرتك���ة مل�ساعدة �ضم���ن الدول���ة العثماني���ة مل�سلم���ي
من بلده���ا الأم �ألباني���ا ومت �إدماجها
ال�شع���ب الكو�س���ويف ،وبجان���ب ذل���ك البلقان داخ���ل ال�سلطة العليا الدينية
بالقوة حتت �إدارة دولة “يوغ�سالفيا”،
ن�شط���ت اللج���ان اخلريي���ة داخ���ل الت���ي ير�أ�سه���ا اخلليف���ة نف�س���ه �إىل
وبهذا التحول مت �إحلاق “احتاد الدين
كو�سوف���ا ،وخا�ص���ة جمعي���ة النج���اة عهد ال�سلطان م���راد الثاين -1421
الإ�سالمي الكو�سويف” �ضمن امل�شيخة
اخلريي���ة ،والرحم���ة العاملي���ة ،ونحن 1451م ،حي���ث مت نق���ل ال�صالحيات
الإ�سالمي���ة اليوغ�سالفية الفيدرالية
كم�شيخ���ة �إ�سالمي���ة نعم���ل م���ع تلك وامل�س�ؤوليات �إىل املفتي العام ،والذي
الت���ي مقرها يف مدين���ة �سراييفو يف
امل�ؤ�س�سات واللجان.
كان ي�سم���ى يف ذل���ك الوقت بـ “�شيخ
الفرتة من 1990-1945م.
الإ�س�ل�ام” ك�أعل���ى �سلط���ة ديني���ة يف
تاري ـ ــخ امل�شيخ ـ ــة
الدولة.
بداي ـ ـ ــة عهـ ــد جديـ ــد
لعبت امل�شيخة الإ�سالمية يف كو�سوفا
ثالث���ة
املن�ص���ب
ه���ذا
اعتل���ى
ولق���د
دورا مهما يف حياة امل�س�������لمني ..ما هو
بداي���ات الت�سعين���ات ت�سج���ل مرحلة
“ال�شيخ
هم
ألباين
�
أ�ص���ل
�
من
م�شايخ
تاريخ امل�شيخة الإ�سالمية؟
جدي���دة ل�شع���ب كو�سوف���ا ،فه���ذه
بيك
إبراهيم
�
ال�شي���خ
زمبيل���ي،
عل���ي
ال�سن���وات ه���ي �سن���وات املنعطف���ات
تعود �إدارة ال�ش�ؤون الدينية يف كو�سوفا
�إىل عهد �إدارة الدولة العثمانية لهذه �آيفاز ،وال�شيخ عبدالرحمن ن�صيب” .التاريخي���ة الكب�ي�رة ،وبالرغم من �أنه
الب�ل�اد ..وخ�ل�ال وج���ود العثمانيني وكانت ال�ش����ؤون الدينية على م�ستوى مت �سل���ب كامل احلق���وق من كو�سوفا
مت تنظي���م احلي���اة الدينية من خالل حملي ت���دار من قب���ل دور الإفتاء يف الت���ي كان���ت �-إداري���ا� -إقليم���ا لديه
بع�ض ال�صالحيات �ضمن يوغ�سالفيا
ال�سلط���ة الديني���ة وال�سيا�سي���ة؛ وفقا كل والية.

ا�ستق ــالل امل�شيخـ ـ ــة

امل�ش�������يخة الإ�س���ل���امية يف كو�س�������وفا
م�ؤ�س�سة م�س�������تقلة مل�سلمي جمهورية
كو�س�������وفا ،ته�������دف �إىل تنظي�������م و�إدارة
ال�ش�ؤون الدينية مل�سلمي كو�سوفا ،ويف
�س�������بيل حتقيق ذلك ت�ض�������ع امل�شيخة
الإ�س���ل���امية الربام�������ج واخلط�������ط
املدرو�س�������ة لت�س�������يري احلال�������ة الدينية
الإ�سالمية يف كو�سوفا.
تعمل امل�ش�������يخة الإ�س���ل���امية يف �إدارة
ال�ش��������ؤون الديني�������ة يف جميع مناطق
كو�س�������وفا ووادي بري�ش�������يفو الواقع يف
جنوب �ص�������ربيا ،من خ���ل���ال املجال�س
الإ�س���ل���امية اخلا�ص�������ة ب�������كل بلدي�������ة،
وت�ش�������رف رئا�سة امل�ش�������يخة الإ�سالمية
عل�������ى  28جمل�س�������ا موزع�������ا عل�������ى 8
مناطق ،واملقر الرئي�س�������ي للم�شيخة
ه�������و العا�ص�������مة “بري�ش�������تينا” ،وتعد
امل�ش�������يخة الإ�س���ل���امية �أعلى �س�������لطة
دينية للم�سلمني يف كو�سوفا ،وير�أ�سها
“مفتي اجلمهورية”.
12
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ونح�������ن يف ه�������ذا اللقاء عل�������ى موعد
مع �س�������عادة مفتي جمهورية كو�سوفا
ليحدثنا عن امل�ش�������يخة الإ�سالمية يف
كو�س�������وفا وتاريخها وتطورها ،والدور
ال�������ذي تق�������وم ب�������ه خلدمة امل�س�������لمني
يف كو�س�������وفا ،وكي�������ف حافظ�������ت على
الهوية الإ�س���ل���امي ل�شعب كو�سوفا يف
�أحل�������ك الفرتات التي مرت وذاق فيها
الكو�سوفيون �ألوانا �شتى من التنكيل
عل�������ى �أي�������دي ال�ص�������رب واحلكوم�������ة
ال�ش�������يوعية ،ونتعرف �أي�ض�������ا على ما
قامت ب�������ه الكويت خلدمة الق�ض�������ية
الكو�س�������وفية يف املحاف�������ل الدولي�������ة..
ف�إىل ما جاء يف اللقاء:

دور الكويت يف كو�سوفا

حكومة و�شعب���ا على ما قدموه لدولة
كو�سوف���ا ،خ�ل�ال احل���رب يف عامي
1999 ،1998م ،وبع���د احلرب �أي�ضا
معنوي���ا واقت�صادي���ا و�سيا�سي���ا ،لأن
ال�شع���ب الألب���اين يف كو�سوف���ا عانى
كث�ي�را ع�ب�ر التاري���خ ،وذل���ك منذ �أن
ذهب���ت الق���وات العثماني���ة منذ عام
1912م� ،إىل عام 1999م ،ما يقارب
 80عام���ا ،وال�شعب الكو�سويف امل�سلم
يع���اين م���ن ال�ضغوط���ات م���ن قب���ل
ال�سلط���ات ال�صربية ،ث���م يوغ�سالفيا
االحتادي���ة �سابق���ا ،حيث قت���ل عدد
كبري من امل�سلمني خالل تلك الفرتة،
وهاج���ر املالي�ي�ن تارك�ي�ن كو�سوف���ا،
و�سجن مليون ون�صف.

ا�ستمرت احلرب ب�ي�ن جي�ش حترير
حدثون�������ا ع�������ن دور الكوي�������ت يف رف�������ع كو�سوف���ا ،وامللي�شي���ات ال�صربية ملدة
املعاناة عن ال�شعب الكو�سويف؟
عام�ي�ن ،فقدت كو�سوف���ا خاللها 15
بداي���ة �أود �أن �أ�شكر الإخوة يف جملة �ألف �شخ�ص ،بعده���ا �أخذ القرار يف
الب�شرى ،وعربها ن�شكر دولة الكويت حل���ف الناتو للقي���ام بالغ���ارات على
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ح ـ ــوار العدد

وفق التعالي���م الإ�سالمية ،واملحافظة
على الهوي���ة الإ�سالمية ،والعمل على
الرق���ي الروح���ي والثق���ايف والعلمي
واالجتماعي واالقت�صادي للم�سلمني،
وحتاول وفق الإمكانات املتاحة توفري
الظ���روف املنا�سبة للمواطنني للتمكن
من �أداء الواجبات الدينية.

الفيدرالي���ة �سابق���ا ف����إن ال�شع���ب
الألب���اين اتخذ قرارا �سيا�سيا موحدا
بتنظي���م �أنف�سه���م ،وق���رر امل�ض���ي يف
طريق اال�ستقالل النهائي عن �صربيا
ويوغ�سالفيا.
ويف ه���ذا االجتاه اتخ���ذت م�ؤ�س�سات
امل�شيخ���ة الإ�سالمية جمي���ع التدابري
واال�ستع���دادات ،وحتدي���دا اجلمعية
العام���ة للم�شيخ���ة ،حي���ث قامت يف
ع���ام  1993باتخاذ ق���رار اال�ستقالل
ع���ن رئا�س���ة امل�شيخ���ة الإ�سالمي���ة
اليوغ�سالفي���ة الفيدرالي���ة ،ومن���ذ
تل���ك اللحظة ب���د�أت مرحل���ة جديدة
للم�شيخة الإ�سالمية يف كو�سوفا.

الفتوى يف امل�شيخة

كم���ا �أن تنظي���م ال�ش����ؤون الدينية يف
امل�شيخ���ة الإ�سالمي���ة يف كو�سوف���ا
يعتمد على د�ست���ور امل�شيخة ،والذي
م�ص���دره الق���ر�آن الك���رمي ،وال�سن���ة
النبوي���ة ال�شريف���ة ،واملذهب احلنفي
�إىل جان���ب الق���رارات ال�ص���ادة م���ن
والفت���اوى �أ�صبح���ت الآن �أ�سهل مما
م�ؤ�س�سات امل�شيخة.
كانت عليه �سابقا ،لأن هناك �إمكانات
جديدة ،فهناك الإنرتنت ،والكمبيوتر� ،أي�ض���ا قام���ت امل�شيخ���ة -وانطالق���ا
وفت���اوى العلم���اء املتواف���رة ح���ول م���ن حاج���ة املجتم���ع �إىل م�ؤ�س�سات
العامل ،وهذه يت���م مقارنتها باملجتمع تعليمية -بت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات تعليمية
الكو�س���ويف ،ومن ث���م اال�ستقرار على وتربوي���ة ،ابتداء م���ن مرحلة الرو�ضة
�إىل املرحلة اجلامعية.
الفتــــوى.

رئا�سـ ــة امل�شيخـ ــة ودورها:

المشيخة حافظت
على ُ
الهوية
اإلسالمية لشعب
كوسوفا في أحلك
الفترات

يع���د رئي�س امل�شيخة الإ�سالمية �أعلى
�سلط���ة لل�ش�ؤون الديني���ة يف كو�سوفا،
وميثل �أي�ض���ا م�صالح امل�سلمني داخل
الب�ل�اد وخارجه���ا ،وهو �أي�ض���ا يدير
وي�شرف على اخلدمات املهنية املقدمة
�ضم���ن امل�شيخ���ة ،ويعط���ي التفوي�ض
للأئمة واخلطباء واملعلمني.

ورئي����س امل�شيخة هو م���ن يدافع عن
الإفتـ ـ ـ ـ�������اء يعت���ب���ر ع�ص�������ب املجتم�������ع
�أهداف امل�شيخة
م�صال���ح امل�شيخ���ة وامل�سلم�ي�ن ل���دى
امل�س�������لم ..كيف تق ـ ـ ــوم امل�شيخة ب�أداء
م�������ا ه�������ي الأه�������داف الت�������ي قامت من اجلهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية.
عملها يف الإفتاء؟
امل�شيخة؟
أجلها
�
ويق���ع حت���ت رئا�س���ة امل�شيخ���ة عدة
امل�شيخ���ة الإ�سالمي���ة ه���ي اجله���ة
الر�سمي���ة يف كو�سوف���ا ،وعندنا جلنة تهدف امل�شيخة �إىل تنظيم وتخطيط �إدارات ،منه���ا �إدارة التوا�ص���ل م���ع
مكون���ة من �أكرب  7علماء يف كو�سوفا ،والإ�ش���راف عل���ى تطبي���ق ال�ش����ؤون اجلالي���ات الكو�سوفية خ���ارج البالد،
وعل���ى ر�أ�سه���م املفتي الع���ام ،وجتمع الديني���ة يف كو�سوف���ا ،وتعم���ل يف �إدارة ال�ش����ؤون اخلريي���ة ،الطباع���ة
الأ�سئل���ة الت���ي ت�أت���ي خ�ل�ال �شه���ر� ،سبي���ل حتقي���ق الأه���داف املرج���وة والن�ش���ر ،املالي���ة ،ال�ش����ؤون الديني���ة
وجنتمع �آخر ال�شه���ر ون�أخذ الفتاوى ع�ب�ر م�ؤ�س�ساته���ا املختلف���ة ،حي���ث والتعليمي���ة ،وه���ذه بها ق�س���م للمر�أة
على ح�س���ب ال�س�ؤال ال���ذي ي�أتي من جتته���د يف رف���ع م�ست���وى الوع���ي والأ�س���رة ،و�آخ���ر لرعاي���ة ال�شب���اب،
الدين���ي الإ�سالم���ي ل���دى امل�سلم�ي�ن ال�ش�ؤون الإدارية.
امل�سلمني داخل كو�سوفا.
14
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ع���ام 1951م ،حي���ث ب���د�أت عملها يف م���ن رئا�س���ة امل�شيخ���ة ووزارة التعليم
املـ ـ ــدار�س الديني ـ ــة يف كو�سـ ـ ــوفا
الكو�سوفية ،و�شهادتها تعادل �شهادات
حدثونا ع�������ن املدار�س الدينية ودورها �ساحات اجلامع “عالء الدين”.
املرحل���ة الثانوية يف كو�سوفا ،وبف�ضل
يف املجتمع الكو�سويف؟
اهلل �أ�صبح للمدر�سة فروع يف خمتلف
تمثل المشيخة
املدار�س الدينية ه���ي مدار�س ثانوية
مناطق كو�سوفا.
�شرعي���ة ت�ؤه���ل ك���وادر الحتياج���ات مصالح المسلمين
ما هي طبيعة العالقة بني امل�ش�������يخة
م�ؤ�س�سات امل�شيخة ،كالأئمة واخلطباء
الإ�سالمية واحلكومة الكو�سوفية؟
داخل كوسوفا
واملعلمني والوعاظ ...الخ.
نح���ن نعي����ش يف قلب �أوروب���ا ،ولدينا
وخارجها
كانت املدار����س ال�شرعية منت�شرة يف
�صح���وة �إ�سالمي���ة ،وال�شب���اب بحمد
امل���دن والق���رى الكث�ي�رة يف كو�سوفا
عملت هذه املدر�سة ملدة ع�شر �سنوات اهلل ملتزمون ،و % 50ي�صلون خارج
حت���ى ع���ام  ،1948وهو الع���ام الذي
كمدر�سة ابتدائية ،ثم ارتقت للمرحلة امل�ساج���د ،ولدين���ا تعام���ل جي���د مع
مت في���ه الإغالق بالقوة لآخر مدر�سة الثانوية ملدة � 5سنوات.
احلكومة الكو�سوفية ،وحت�صلنا على
دينية .ومن املدار�س القدمية املوجودة
وقامت هذه املدر�سة بدور مهم ،حيث �أر����ض مب�ساح���ة � 8آالف م�ت�ر ،لبناء
حت���ى ذاك العام مدر�س���ة “ال�سلطان
كان يت���م فيها تعليم و�إع���داد وت�أهيل امل�سجد الكبري يف بري�شتينا.
�سلي���م الثال���ث” ومدر�س���ة “برييناز” ال�شعب الألباين دينيا باللغة الألبانية،
وامل�شيخة مت���ول من تربعات ال�شعب
يف مدين���ة بري�شتني���ا ،ومدر�س���ة وقد در�س يف ه���ذه املدر�سة الطالب
الكو�س���ويف ،ولي����س لدين���ا متوي���ل
“حمم���د با�ش���ا” ،ومدر�س���ة “�سن���ان من خمتل���ف املناط���ق الألبانية ،ومن
م���ن الدول���ة ،وبع���د احل���رب طلبن���ا
با�شا” ،ومدر�س���ة “�أمني �أمني با�شا” �إقليم ال�سنج���ق والبو�سنة والهر�سك،
م���ن احلكوم���ة تخ�صي����ص ميزاني���ة
وكله���ا يف مدينة “بريزرن” ،ومدر�سة واجلبل الأ�سود ،ومقدونيا.
خا�ص���ة بامل�شيخة واجله���ات الأخرى
“العتيق” يف مدينة جيالن ،واملدر�سة
الكربى واملدر�سة ال�صغرى ،يف مدينة ويف عام  1979قررت رئا�سة امل�شيخة كالكاثوليكية وغريه���ا ،وللآن مل يتم
بن���اء جمم���ع جدي���د منا�س���ب يلب���ي االعتم���اد� ،إال �أننا نع���رف �أن الدولة
جاكوفا ...الخ.
احتياجات مدر�سة “عالء الدين” ومت مازال���ت نا�شئ���ة ،و�إن �شاء اهلل �سوف
ملاذا انفردت مدر�س�������ة “عالء الدين”
تتويج ه���ذه املب���ادرة املباركة يف عام يوافقون فيما بعد.
ومتيزت بني املدار�س ال�شرعية؟
 1985حي���ث انتقل���ت مدر�سة “عالء
كلمة �أخرية؟
ا�ست�أنفت مدر�سة “عالء الدين” عمل الدي���ن” للعم���ل يف املبن���ى اجلدي���د،
�أري���د �أن �أ�شكر الدكت���ور عبداملح�سن
املدار�س الدينية التي مت �إغالقها من وال���ذي يوفر متطلب���ات �سري العملية
اخل���رايف ،ال���ذي �أر�س���ل لن���ا الدعوة
قبل ال�سلطات ال�شيوعية ،حيث كملت التعليمية الرتبوية.
للم�شاركة يف امل�ؤمت���ر الذي ا�ستفدنا
دوره���ا الرتب���وي التعليم���ي الدين���ي ويت���م التدري����س يف مدر�س���ة “ع�ل�اء
منه كثريا ،ونحن �أول مرة ن�شرتك يف
ل�شعب كو�سوفا ،و�أ�س�ست هذه املدر�سة الدي���ن” وفق املنهج الدرا�سي املعتمد
م�ؤمتر كهذا ،ولقد ا�ستفدنا من خربة
الأمان���ة العامة للأوق���اف من خالل
جتربته���ا التي امت���دت �إىل ع�شرين
عام���ا ،و�س���وف ننقل تل���ك التجربة
�إىل كو�سوف���ا ،وكذل���ك تعاملن���ا م���ع
امل�ؤ�س�س���ات اخلريي���ة املختلف���ة،
وبال���ذات جمعي���ة النج���اة اخلريية،
ون�شك���ر لها اهتمامه���ا بامل�سلمني يف
كو�سوف���ا ،ودع���م امل�شاري���ع الكثرية
داخ���ل كو�سوف���ا يف بن���اء امل�ساج���د،
وترميمها ،وكفالة الأيتام ،ويف جميع
املجاالت.
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نداء الإن�سانية

استجابة لنداء اإلغاثة األميري..
 10٫5مليون دوالر في أربعة أيام
ومازال النداء مستم ًرا

المشروع يهدف
إلى بناء  10مدن
سكنية بتكلفة
 40مليون دينار

توحي���د اجلهود اخلريي���ة الكويتية يف �شراكة واعدة وفري���دة من نوعها تخدم
النازح�ي�ن والالجئ�ي�ن ال�سوري�ي�ن ،هي الهدف الذي قامت م���ن �أجله اجلمعية
الكويتي���ة للإغاث���ة ،ويعد هذا امل�شروع هو الأول من نوعه يف الكويت من حيث
ال�شراكة ،حيث ت�شرتك فيه الكثري من امل�ؤ�س�سات يف جميع مراحله ،تخطيط،
جم���ع امل���وارد  ،وتنفيذ ث���م ت�شغيل و�إدارة .وم���ن �أهم امل�شارك�ي�ن يف اجلمعية
الكويتي���ة للإغاث���ة الهيئة اخلريية الإ�سالمي���ة العاملية ،بيت ال���زكاة الكويتي،
الأمان���ة العامة للأوق���اف ،جمعية الع���ون املبا�شر ،وجمعي���ة النجاة اخلريية،
جمعي���ة �إحياء الرتاث ،جلنة الرحم���ة العاملية  ،جمعية النوري� ،صندوق �إعانة
املر�ضى ،وجمعيات �أخرى ،وجمموعات �شبابية متطوعة للعمل اخلريي.

وم���ن الأ�سباب الرئي�سي���ة التي دعت
�إليه���ا احلاج���ة ملث���ل ه���ذا التوح���د
اخل�ي�ري هو ن���داء اال�ستغاث���ة الذي
�أطلق���ه �سم���و �أم�ي�ر الب�ل�اد ال�شي���خ
�صب���اح الأحم���د اجلاب���ر ال�صب���اح
حفظ���ه اهلل ورع���اه ال���ذي وجهه �إىل
املواطنني و�ضي���وف الكويت املقيمني
عل���ى �أر�ضه���ا وجمعيات النف���ع العام
وم�ؤ�س�سات املجتم���ع املدين والقطاع
اخلا����ص ،وال�شخ�صي���ات االعتبارية
�إىل امل�سارعة يف امل�شاركة يف احلملة
الوطني���ة مل�س�ي�رة اخل�ي�ر والعط���اء
الغاثة �أبناء ال�شعب ال�سوري ال�شقيق
داخل �سوريا ،وخارجها من الالجئني
وامل�شردين ،للتخفي���ف من معاناتهم
امل�أ�ساوية.
وانطلق���ت فعالي���ات اجلمعي���ة
الكويتية للإغاثة مب�ؤمتر �صحفي
يف جمعي���ة ال�صحافيني الكويتية
�أعلنت فيه "نداءا موحدا" جلمع
التربع���ات يف وع���اء موحد من
16

يخدم المشروع
األسر السورية
النازحة والالجئة
بعيدا عن سكنى
المخيمات
وبني اجلا�سر �أن طرح م�شروع النداء
املوح���د يتزامن مع دع���وة �سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صب���اح االحمد ورعاه
للم�ؤمت���ر ال���دويل الث���اين للمانحني
" كوي���ت  "2وه���ذا يعك����س م�سان���دة
الكويت امرياً وحكومة و�شعباً للق�ضية
ال�سورية.

�أجل �إغاثة �إخواننا يف �سوريا و�شارك
في���ه جم���ع غفري م���ن كب���ار رجاالت
العم���ل اخل�ي�ري ،منهم نائ���ب رئي�س
اجلمعية الكويتية للإغاثة العم �أحمد
�سعد اجلا�س���ر ،ومدير عام اجلمعية
جاب���ر الون���دة ،وع�ضو جمل����س ادارة
جمعية العون املبا�شر في�صل الزامل.

لماذا الشراكة؟!
وقال الع���م �أحمد �سع���د اجلا�سر يف
امل�ؤمت���ر �أن فك���رة ال�شراك���ة انطلقت
م���ن حج���م معان���اة وم�أ�س���اة ال�شعب
ال�سوري الكبرية وال�صعبة ،فال�شراكة
مل تعد خيارا �إمنا غدت �أمرا يفر�ضه
الواق���ع ،فال ميك���ن مل�ؤ�س�س���ة خريية
�أي كان���ت �أن تف���ي بواج���ب الإغاث���ة
لأي �أزمة لوحده���ا ،وكذلك �إنطالقا
لتوحيد اجلهود الكويتية ون�شر ثقافة
ال�شراك���ة من جه���ة والرق���ي بالعمل
الإغاث���ي مل�ستوي���ات دولي���ة ح�س���ب
املعايري الدولية للأعمال الإن�سانيـة.

• اجلا�سر يتو�سط الوندة والزامل خالل امل�ؤمتر

الهدف من المشروع

و�أ�ضاف" :يهدف امل�شروع �إيل بناء 10

الأف وحدة �سكنية لالجئني ال�سوريني
يف ع�شرة مدن �سكنية ،م�شريا �إىل �أن
كل مدين���ة ت�ضم  1000وحدة �سكنية
بجميع مرافقه���ا ال�صحية والتعليمية
والبني���ة التحتي���ة ودور العبادة وكافة
م�ستلزماته���ا بتكلفة قدرها  4ماليني
دينار كويتي للمدينة الواحدة .
وب�ي�ن �أن م�شروع النداء املوحد حظي

بتفاع���ل ممي���ز م���ن ع���دد كب�ي�ر من
اجلمعيات اخلريي���ة الكويتية وكذلك
جمعيات النفع العام ،كونه يطمح �إىل
توحيد اجلهود وتعزي���ز ال�شراكة بني
اجله���ات الكويتي���ة املختلف���ة خلدمة
الق�ضي���ة ال�سوري���ة ،وكذل���ك توحيد
الن���داء لل�شع���ب الكويت���ي الذي جبل
عل���ى فعل اخل�ي�ر لريى ثم���رة عمله
اخل�ي�ري قد جت�سدت يف توفري حياة
كرمي���ة للأ�س���ر النازح���ة الت���ي فقد
�أغلبها من يعولها.

و�أو�ض���ح اجلا�سر ان امل�ش���روع يخدم
الأ�س���ر ال�سورية النازح���ة والالجئة،
ويحف���ظ له���ا كرامتها حي���ث �سيقوم
امل�شروع بتوفري �سكن منا�سب لع�شرة
�آالف �أ�سرة يليق باحلياة ويليق بكرامة
الإن�سان ،يف ظل امل�شاهد امل�ؤملة التي
نراها ،حيث يعي�ش الالجئون باخليام
الت���ي ال تقي حر ال�صي���ف وال برودة
ال�شتاء ،وال توجد بها �أدين اخلدمات
ال�ضروري���ة للحي���اة مم���ا يزي���د م���ن
معاناتهم وي�صيبهم بالأمرا�ض.
و�أ�ض���اف كان طم���وح م�ؤمتر املانحني
الأول  100ملي���ون دوالر ومت جم���ع
ما يق���ارب هذا الرق���م وتوزيعه على
�أن�شطة وم�شاريع �أ�سا�سية مثل الإيواء
والتعلي���م وال�صح���ة وامل�ساع���دات
الغذائية بجانب امل�ساعدات النقدية.

• �سمو �أمري البالد ال�شيخ� /صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
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نداء الإن�سانية

• «النداء املوحد» يطلق �صيحات الإغاثة عرب تليفزيون الكويت

«النداء الموحد» أول مشروع خيري
توحدت من خالله الجمعيات
الخيرية الكويتية باختالف ألوانها
وأطيافها

وخت���م :ب�أن الن���داء املوح���د يعد �أول
م�ش���روع خ�ي�ري تتح���د م���ن خالل���ه
اجلمعيات اخلريي���ة وجمعيات النفع
الع���ام وم�ؤ�س�س���ات كويتي���ة باختالف
�ألوانها و�أطيافها خلدمة و�إغاثة دولة
جارة وعزيزة علينا ،ولفت ب�أن م�شروع
الن���داء املوح���د يه���دف �إىل تكوي���ن
ب�صم���ة خريي���ة كويتية رائ���دة ،تظهر
للجميع جتاه ق�ضي���ة دعم الالجئني،
عو�ضا عن اجلهود الكثرية واملبعرثة،
والت���ي لي�س له���ا ت�أثري فع���ال لإغاثة
النازح�ي�ن ،وكذل���ك توحي���د الن���داء
لل�شع���ب الكويتي املعط���اء وللجاليات
الواف���دة التي حتر�ص عل���ى م�ساندة
الق�ضية ال�سورية.

من الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية
الكويت نقطة ارتكاز
ومت �إ�شهاره���ا كجمعي���ة نف���ع عام يف
للعمل الخيري
�سن���ة 2012م ،وت�ض���م يف ع�ضويته���ا
م���ن جانبه ق���ال ع�ضو جمل����س �إدارة  16هيئ���ة وم�ؤ�س�سة خريية ونفع عام
جمعية العون املبا�شر في�صل الزامل :كويتية.
�إن دول���ة الكوي���ت تتمي���ز بدعمه���ا
امل�ستم���ر وتفاعلها مع جميع الأزمات و�أ�ضاف" :هناك �أهمية كبرية لتقدمي
الدع���م الإيجاب���ي لإغاث���ة الالجئني
الت���ي تقع يف دول الع���امل الإ�سالمي،
ال�سوريني ..وم�شاركة ح�ضرة �صاحب
و�إن العم���ل اخل�ي�ري يف الكوي���ت
ال�سم���و ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
"منظم وم�شهود له يف جميع الهيئات
ال�صب���اح ،حفظه اهلل ورع���اه ،تعك�س
وامل�ؤ�س�سات العاملية التي ت�شرف على
اهتم���ام الكوي���ت �أم�ي�را وحكوم���ة
هذا العمل الإن�ساين".
و�شعب���ا مب�سان���دة وم�ساع���دة الإخوة
و�أ�ض���اف الزام���ل �أن الأمم املتح���دة الالجئ�ي�ن ال�سوري�ي�ن فيم���ا م���ر بهم
تعت�ب�ر الكوي���ت نقطة ارت���كاز للعمل من كرب وم�أ�س���اة ،حيث هبت جميع
الإن�ساين املق���دم لالجئني ال�سوريني الأ�س���ر الكويتية لتق���دمي امل�ساعدات
منذ اندالع الأزم���ة ال�سورية ،م�شريا لأ�شقائه���م الالجئ�ي�ن ال�سوري�ي�ن،
�إىل �أن العم���ل املنظ���م ي�ساه���م يف وم�ؤمتر املنظمات الدولية هو فر�صة
مرونة و�سهولة التقدمي والو�صول �إىل للتالق���ي لدرا�س���ة الآراء ومقابل���ة
اجلهات امل�ستفيدة منه "وهو ما مييز العامل�ي�ن يف العم���ل اخل�ي�ري عل���ى
العمل اخلريي الكويتي".
م�ست���وى دول العامل ،و�إب���راز و�إظهار
ب���دوره ق���ال املن�س���ق الع���ام للجمعية ال�صور احل�سن���ة للجمعيات اخلريية
الكويتي���ة للإغاث���ة جابر الون���دة� :إن واملنظم���ات الالربحي���ة الكويتي���ة،
اجلمعية الكويتية للإغاثة جمعية نفع وبي���ان موقفها امل�شرف جتاه م�ساندة
عام كويتية تعمل على �إغاثة املنكوبني الالجئني ال�سوريني.

وح���ث �أهل اخلري عل���ى دعم م�شروع
الن���داء املوحد عرب �أف���رع اجلمعيات
اخلريي���ة املنت�ش���رة يف كل مناط���ق
الكويت ..فقط يطلب املتربع �أن ي�صل
م���ا يتربع ب���ه مل�شروع الن���داء املوحد
ح�س���ب احلمل���ة الإعالمي���ة القادمة من���ذ  25عاما حت���ت م�سمى اللجنة وتاب���ع " يه���دف الن���داء اىل بناء 10
لذلك.
الكويتي���ة امل�شرتك���ة للإغاثة مبظلة قرى لالجئني ال�سورين كل قرية ت�ضم
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 1000من���زل مبرافقه���ا وخدماته���ا
اال�سا�سي���ة مث���ل امل�ساج���د واملدار�س
واملراك���ز الطبي���ة واماك���ن الرتفي���ه
والرتوي���ح مع البني���ة التحتية اجليدة
بتكلف���ة اجمالي���ة قدره���ا  40مليون
دين���ار كويت���ي بحي���ث يك���ون ن�صيب
القرية  4مليون دينار وتكلفة املنزل 4
�آالف دينار �شاملة جلمية خدماته.
و�أو�ض���ح "�أن م���ن �أب���رز احتياج���ات
الالجئ�ي�ن ال�سوريني م�أوى يقيهم �شر
احلر والربد ،خ�صو�صا يف ظل الأيام
القار�س���ة الربودة ،الت���ي مرت عليهم
ه���ذا الع���ام ،كذل���ك يحتاج���ون �إىل
رعاي���ة طبية كب�ي�رة ي�صعب توفريها
حاليا ب�سبب قلة املوارد املالية ،حيث
يع���اين �أكرثهم م���ن �أمرا����ض مزمنة
وج���روح خطرية من ج���راء احلروب،
ويتطلب���ون عالج���ا ب�ش���كل دوري
ومتابع���ة با�ستم���رار ..م���ن هن���ا �أتت
فكرة "القري���ة الكويتية" بحيث توفر
لهم كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.

مازالــ��ت هن��اك
 9م��دن بتكلف��ة
 90ملي��ون دوالر..
فهل من مبادر؟

• جابر الونـــدة  -مدير عام اجلمعية الكويتية للإغاثة

يوميا ،وذلك من خالل ا�ست�ضافة كبار  9.4ملي�������ون دوالر �إجم�������ايل تربعات
م�س����ؤويل العمل اخل�ي�ري يف الكويت احلملة يف ثالثة �أيام
واجلمعيات امل�شاركة.
و�أعلنت اجلمعي���ة الكويتية امل�شرتكة
 6.7مالي���ي���ن دوالر تربع�������ات الي�������وم لالغاثة يف الي���وم الثالث �أن �إجمايل
التربعات لدع���م ال�شعب ال�سوري يف
الأول من حملة “النداء املوحد”
و�شارك يف فعاليات اليوم الأول نخبة االي���ام الثالثة حلملة (النداء املوحد)
بلغ���ت  9مالي�ي�ن و� 491ألف���ا و459
من كب���ار رجال العمل اخلريي ،منهم
رئي����س الهيئ���ة اخلريي���ة الإ�سالمي���ة دوالرا �أمريكيا.
العاملي���ة الدكت���ور ع���ادل املعت���وق 10.5 ،ملي�������ون دوالر �إجمايل تربعات
ورئي����س جمل����س �إدارة جمعية النجاة حملة “النداء املوحد”
اخلريي���ة �أحم���د �سع���د اجلا�س���ر ،وبلغ���ت ح�صيلة الي���وم الرابع للحملة
ورئي�س جمعية عبداهلل النوري جمال ( 1.1ملي���ون دوالر) لي�صبح �إجمايل
النوري ،والأمني العام للأمانة العامة املبل���غ ( 10.5ملي���ون دوالر) وبه���ذا
للعم���ل اخلريي يف جمعي���ة الإ�صالح تكون احلملة ق���د اقرتبت من تغطية
االجتماعي يحي���ى �سليمان العقيلي ،تكلف���ة القري���ة الأوىل م���ن ه���دف
واملدي���ر الع���ام للجمعي���ة الكويتي���ة امل�شروع الذي يطمح يف بناء  10قرى
للإغاثة جابر الوندة ،وجمع كبري من كويتية خريية.
الإعالميني ورجال العمل اخلريي.

وق���ال طرحنا �أن يك���ون ال�شعار "بيت
من الكويت" هو النداء املوحد بحيث
ي�ضم اجلمعي���ات الكويتي���ة ،ويعك�س
�أهمية املو�ضوع بالن�سبة لهم ،ويعطي
نــداء
�صورة وا�ضحة وجلية ملعاناة الالجئني 77ر 1ملي�������ون دوالر �أمريكي تربعات
مازال���ت اجلمعية توج���ه النداء لأهل
اليوم الثاين
ال�سوريني.
يف الي���وم الث���اين جمع���ت احلمل���ة اخل�ي�ر للتفاع���ل معه���ا ال�ستكم���ال
شراكة خيرية إعالمية الوطني���ة (الن���داء املوح���د) الغاث���ة مهمتها التي بد�أتها وتدعو املواطنني
ويف منت�ص���ف �شه���ر يناي���ر �أطلق���ت ال�شع���ب ال�سوري مبل���غ 77ر 1مليون واملقيمني �إىل التربع على ح�ساب رقم
اجلمعي���ة الكويتي���ة للإغاث���ة حمل���ة دوالر �أمريك���ي من تربعات املح�سنني ( )011010648381بي���ت التموي���ل
الن���داء املوح���د بالتع���اون م���ع وزارة و�أهل اخلري لتبلغ ح�صيلتها االجمالية الكويتي �أوع�ب�ر االت�صال على اخلط
ال�ساخن للحملة . 1808300
الإعالم الكويتية عرب تلفزيون الكويت نحو 881ر 7مليون دوالر.
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زخارف �إعالمية

اإلعالم

في خدمة اإلنسانية
�أن�س اخلليفة  /مدير التحريـر

الإن�سانيـ ـ ــة..
كلم���ة جميل���ة وراقي���ة يف حمتواها..
جتمع وال تف���رق ..مليئة بالإح�سا�س..
مفعم���ة باحلب ..نعم ،ق���د نختلف يف
�أفكارن���ا و�أ�شكالن���ا و�أعراقن���ا ..ولكن
جتمعن���ا ه���ذه الكلم���ة (الإن�ساني���ة)
بدمه���ا وحلمها ..يجمعن���ا بها ال�شعور
باخلوف ..اجلوع ..ح���رارة ال�صيف..
عندم���ا يجم���د �أطرافن���ا ب���رد ال�شتاء
القار����س ..نع���م ..يجمعن���ا الأمل م���ن
ف���راق الأوط���ان والأمل م���ن فق���دان
الأحب���اب ..نع���م قد نختل���ف يف حبنا
للألوان ..ولكن ..يبقى لون الدم �أحمر
منذ الأزل!!
حقيق ــة الإعـ ــالم..
طور الإن�سان "التوا�صل" عرب الع�صور،
حلاجته �أن يعي�ش هذه احلياة ب�أ�سلوب
�أك�ث�ر راحة ،وهذا التوا�صل الفعال من
خ�ل�ال الأح���رف والكلمات ه���و الذي
ميز املجتمع���ات الإن�سانية عن غريها
م���ن الكائن���ات ،فلوال م���ا تو�صلت �إليه
الب�شرية وما وهبها اهلل لها من و�سائل
للتوا�صل واالت�صال لأ�صبح الب�شر �أكرث
ق�س���وة فيما بينهم ..ومل���ا تو�صل العلم
�إىل م���ا نح���ن فيه من تط���ور يف �شتى
امليادين.
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والإع�ل�ام احلديث ب�شقي���ه الف�ضائي م���ن الأ�س���ر العالق���ة يف الأمل ،وه���ذه
والإلك�ت�روين ،ه���و ن���وع م���ن �أن���واع �صناعة الإعالم التي يجيدها الإعالم
التوا�ص���ل الت���ي ابتكره���ا الإن�س���ان ،الغربي لتحقيق �أهدافه ومقا�صده.
وال���ذي من املفرو����ض �أن يجعل الب�شر
جتربـ ـ ــة "الــنداء الإن�ساين"..
�أك�ث�ر معرف���ة مب���ا يج���ري حولهم من
�أحداث وكوارث ،فما نراه من م�صائب املب���ادرة الت���ي �أطلقه���ا �سم���و �أم�ي�ر
حت���ل عل���ى الأطف���ال والن�س���اء وكبار الب�ل�اد ال�شيخ �صب���اح الأحمد اجلابر
ال�س���ن يف العديد من ال���دول ،وخا�صة ال�صب���اح ،حفظ���ه اهلل ورع���اه ،لإنقاذ
�إخواننا الالجئ�ي�ن يف �سوريا ،وحملت
يف �سوريا وميامنار لأمر يفوق اخليال،
رايتها اجلمعيات واللجان اخلريية يف
ف�صورة ذلك الطفل الذي يبكي جوعا
الكويت ،كانت م���ن احلمالت امل�شرقة
مل ت���زل عالق���ة يف ذاكرت���ي ،وجتعلني
والتج���ارب الناجح���ة ،فتكاتف العديد
�أت�س���اءل  ..هل الإن�ساني���ة فقدت من
من �أجهزة الدولة للم�ساهمة يف حملة
هذه الأر�ض؟!!
�إغاثي���ة �إن�سانية لأم���ر م�شرف ،فتجد
مناب���ر امل�ساج���د حتث امل�صل�ي�ن على
تلبية نداء الإغاثة لإخواننا يف �سوريا،
أثبتت تجربة
وجت���د و�سائ���ل الإع�ل�ان املختلفة من
�إذاعة وتلفزي���ون و�صحافة ،برباجمها
«النداء الموحد»
و�صفحاته���ا تب�ي�ن جلمهوره���ا �أهمية
دور اإلعالم في
تلبية ن���داء الإن�ساني���ة ،وت�سخري هذه
الأجهزة لطاقاته���ا وكفاءاتها للو�صول
استنهاض همم
�إىل �أف�ضل النتائج.

الناس لفعل
الخيرات
ر�أي ع ـ ــام..

ملثل هذه الق�صة احلزينة فقط (الطفل
اجلائع) ي�ستطيع الإعالم �أن يجعل منها
ق�ضية ر�أي عام ،فتفرد لها ال�صفحات
الأوىل م���ن ال�صح���ف ،وت�أخ���ذ حي���زا
كب�ي�را من ن�ش���رات الأخب���ار الإذاعية
والتلفزيوني���ة ،لتك���ون يف هرم الأخبار
املهمة ،بهدف �إنقاذ هذا الطفل وغريه

دعـ ـ ــوة..
لو�سائ���ل الإع�ل�ام ال�سح���ر الفعال يف
ا�ستنها����ض همم النا�س كبارا و�صغارا،
وهذا ما �أثبتته جتربة "النداء املوحد"
فن�أم���ل يف قادم الأي���ام �أن يتم ت�شكيل
جه���از يف الدولة يجمع ه���ذه الكوكبة
من امل�ؤ�س�سات التي قامت ب�إجناح نداء
اخلري ،بحيث تك���ون �أعمالها �إن�سانية
�إغاثي���ة ،ويك���ون الإع�ل�ام يف مقدم���ة
�أولوياته���ا ،ك���ون "الن���داء" ال ي�ص���ل
بفاعلية �إال به.

طريــق الهدى
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الليل���ة �س���وف يك���ون موع���د “رام” م���ع العل���وم� ،أو �صاحب �شهرة عظيمة� ،أو كان
امل�س�ؤول�ي�ن يف جلن���ة التعري���ف بالإ�سالم �شخ�صية روحية لها �ش�أن بني قومه..
لإ�شه���ار �إ�سالم���ه ،فماذا بع���د �أن ي�شهر �إن املنهج النبوي يف هذا اخل�صو�ص فريد
�إ�سالمه؟ ..ت�سا�ؤالت كثرية تثور يف ذهنه
مميز ،ين���زل النا�س منازله���م ،فالر�سول
وهو مازال غري م�سلم!
[ عندم���ا فتح مك���ة� ،أنزل �أب���ا �سفيان
�إنه���ا حلظ���ات وينف�ص���ل �شعوري���ا ع���ن ر�ضي اهلل عنه املنزلة التي كان عليها بني
جمتمعه القدمي الذي عا�ش فيه ع�شرات قبيلت���ه ،فق���د كان ر�ض���ي اهلل عنه �سيدا
ال�سن�ي�ن ،مار�س خاللها ع���ادات وتقاليد من �سادات قري�ش ،ل���ه ال�سمع والطاعة،
ه���ذا املجتمع غري امل�سلم ،فكيف �سيكون واملكان���ة الرفيعة بني قوم���ه ،ولذلك قال
املحامي منيف العجمي
يف جمتمعه –اجلديد -امل�سلم؟.
[“ :م���ن دخ���ل دار �أب���ي �سفي���ان ،فهو مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف
بالإ�سالم
ه���ذه الأ�سئل���ة وغريها الكثري ت���راود �أي �آمن”.

�شخ�ص يريد �أن يدخ���ل الإ�سالم ،وكثريا
م���ا �سمعنا ه���ذه الت�س���ا�ؤالت منه���م ،بل
�إنن���ا ن�سمع بعد �إ�سالمه���م ق�ص�صا كثرية
مملوءة بالعجب والغرائب.
�إن امل�سلم اجلديد يبد�أ حياة جديدة غري
الت���ي �ألفها على مدار عم���ره ،وهنا ي�أتي
دور اللجن���ة يف ب���ث الطم�أنين���ة يف نف�س
املهتدي اجلديد ،والأخ���ذ بيده لالنتقال
ب���ه �إىل تلك احلي���اة بكل �سهول���ة وي�سر،
�س���واء من ناحية العقي���دة� ،أو املعامالت،
�أو الأخ�ل�اق� ،أو غ�ي�ر ذلك م���ن اجلوانب
احلياتية لأي �إن�سان.

�إن امل�سل���م اجلدي���د بحاجة �إىل مثل هذا
التقدي���ر� ،أي���ا كان موقع���ه ودرجته ،وهنا
�أتذكر ق�صة الدكتور عبداهلل بريار دو�س
�أ�ست���اذ علم النف�س بجامعة كاليفورنيا يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،وهي من �أكرب
اجلامع���ات على م�ست���وى العامل ،فعندما
�أ�سلم واج���ه �صعوبات جمة بعد �إ�سالمه،
يق���ول عنها« :قب���ل اعتناقي الإ�سالم كان
هن���اك حوايل � 63شخ�ص���ا حويل ،ولكن
الآن ال يوج���د �أحد منه���م ،ولكن �إخواين
امل�سلم���ون جاءوا يل ،و�أكملوا هذا الفراغ
ال���ذي تركه قومي من حويل ،لقد انتقلت
الكرة من مرمى �إىل مرمى».

منذ اللحظة الأوىل التي يدخل فيها غري
امل�سل���م �إىل الإ�س�ل�ام تق���وم اللجنة بدور فمث���ل ه����ؤالء الأ�شخا����ص علين���ا ت�أليف
كب�ي�ر جتاهه م�سرت�ش���دة يف ذلك بكتاب قلوبه���م على الإ�سالم ،خا�صة �أن �أمثالهم
اهلل ع���ز وجل ،و�سن���ة ر�سوله [ ،وذلك ال يحتاج���ون �شيئ���ا من �أعرا����ض الدنيا،
تقديرا منها حلدث الهداية نف�سه ،فكون فهم ذوو مكانة رفيعة.
الإن�س���ان يتخلى ع���ن معتقده القدمي �إىل �إن �إنزال النا����س منازلهم هو منهج نبوي
ديان���ة جدي���دة لي�س باحل���دث الهني ،بل يف التعامل مع الداخل �إىل الإ�سالم ،فقد
يكون �شبيه���ا لزلزال يه���دم بنيانا ،ليقام ورد �أي�ض���ا �أنَّ جرير ب���ن عبداهلل البجلي
مكانه �آخ���ر ،وتظل له���ذا الزلزال تبعات -ر�ض���ي اهلل عن���ه -قال :ملَّ���ا بُعث النبي،
ت�أتي تباعا.
[� ،أتيتُ���ه ،فقال« :يا جري���ر ،لأي �شيء
�إن التقدي���ر ال�شخ�ص���ي للم�سلم اجلديد جئ���ت؟» ،قال :جئ���ت لأ�سل���م على يديك
�أم���ر مطل���وب ،خا�ص���ة �إذا كان �صاح���ب يا ر�س���ول اهلل ،قال :ف�ألق���ى �إ َّ
يل ك�ساءه،
مكان���ة يف جمتمع���ه القدمي ،كم���ا لو �أنه ثم �أقبل عل���ى �أ�صحابه ،فقال�« :إذا �أتاكم
يتب���و�أ من�صب���ا مهم���ا� ،أو عامل���ا يف �أح���د كرمي قوم ف�أكرموه».

المنهج النبوي
مع المسلم
الجديد
“التقدير
الشخصي”

التقدير الشخصي
للمسلم الجديد
أمر مطلوب
خاصة إذا كان
صاحب مكانة في
مجتمعه القديم
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• ال�شيخ �أمري �آل فهد املالك ال�سلمان ال�صباح

العمل الخيري ..قضايا وهموم..

في بيت آل الصباح الكرام
ق�ضاي���ا العم���ل اخل�ي�ري ،وهموم���ه
و�سب���ل تطويره ،وكذل���ك الدعوة �إىل
اهلل ع���ز وج���ل ،وكيف ميك���ن لنا من
خاللها خدم���ة املجتمع؟ ،واال�ستفادة
منه���ا يف خلق جمتمع قوي متما�سك،
يلتزم منهج اهلل ع���ز وجل املتمثل يف
القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ،وكذلك
التعريف بالإ�سالم ،والأ�ساليب املثلى
يف دعوة غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن ،والن�صائح
التي ينبغي على الدعاة االنتباه �إليها
خ�ل�ال م�سريته���م الدعوي���ة ،و�أخريا
التط���وع ،وحتفي���ز ال�شب���اب الكويتي
على االندماج يف الأعمال اخلريية.
كل تل���ك الق�ضاي���ا والهم���وم ي�شاركنا
فيها �أبناء ال�شيخ فهد املالك ال�سلمان
ال�صباح طي���ب اهلل ثراه ،الذين كانت
له���م �ص���والت وج���والت ح���ول ه���ذه
املوا�ضيع وغريها مما يهم كل �شخ�ص
يعي�ش على ثرى هذه الأر�ض الطيبة.
�إن���ه حتقي���ق فريد من نوع���ه ..حيث
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قام وفد من جلنة التعريف بالإ�سالم
ممثال يف مدي���ر الأفرع ومدير احلج
والعم���رة املحام���ي مني���ف عب���د اهلل
العجم���ي ،و�سكرت�ي�ر حتري���ر جمل���ة
الب�ش���رى بزيارة لديوانية �أبناء ال�شيخ
فهد املال���ك ال�سلم���ان ال�صباح طيب
اهلل ث���راه ،وكان يف ا�ستقب���ال الوف���د
ال�شيخ �أمري �آل فه���د املالك ال�سلمان
ال�صب���اح ،وال�شي���خ مب���ارك �آل فه���د
املال���ك ال�سلمان ال�صباح وال�شيخ منر
�آل فه���د املال���ك ال�سلم���ان ال�صب���اح،
وال�شيخ حمد �آل فهد املالك ال�سلمان
ال�صباح ،وال�شيخ مالك �آل فهد املالك
ال�سلمان ال�صباح ،وال�شيخ �سلطان �آل
فهد املال���ك ال�سلمان ال�صباح ..ف�إىل
ما جاء يف اللقاء:

احلرة ،و�أحد �أفراد الأ�سرة احلاكمة،
قائ�ل�ا :لقد ورثنا من �أجدادنا �أعمال
اخل�ي�ر منذ �أن كان���وا ينقلون "التمر"
م���ن الب�ص���رة بالع���راق �إىل الكويت،
فكان���وا يح�سب���ون وه���م يف طريقهم
�إىل الكويت كي���ف �سيقومون بتوزيعه
على �أهله���ا؟ ،بل �إنهم يف ذلك الوقت
كانوا يزكون بالتمر باعتباره من املواد
الغذائية الرئي�سية.

وال�شي���خ فهد املال���ك �سلمان ال�صباح
رحمه اهلل كان له � ٍ
أي���اد بي�ضاء داخل
وخارج الكويت ،وهذا ما ر�أيته بعيني
يف خ���ارج الكوي���ت عندما كن���ت بقرب�ص
و�سوري���ا وم�صر ..وحت���ى يف منطقة تقع
عل���ى احلدود امل�صري���ة ال�سودانية ،حيث
قام هناك ببناء م�سجد يف هذه املنطقة.

العمل اخلريي يف الكويت
لقد علمني �أنه ال يوجد �شيء مينعك
بداية يحدثنا ال�شيخ �أمري� ،أحد �أبناء ع���ن عم���ل اخل�ي�ر ،ف����إذا مل ت�ستطع
ال�شي���خ فهد املالك �سلم���ان ال�صباح ،مبال فبكلمة ،ف����إن مل ت�ستطع بكلمة
رحم���ه اهلل تعاىل ،ويعم���ل بالأعمال فبعم���ل ،فعم���ل اخل�ي�ر �ش���يء �سهل،

كل م���ا عليك �أن تن���وي عمله ثم تقوم
ب�أدائ���ه ،وتعلمن���ا �أي�ض���ا �أن ال نذك���ر
�شيئ���ا عن عمل اخلري الذي نقوم به،
و�أن نق���ول "فاعل خري" ،بل �إن بع�ض
امل�ساج���د كان يق���وم الوالد برتميمها
با�سم �أ�صحابها.
�أنعم اهلل عز وجل على الكويت –هذا
البل���د ال�صغ�ي�ر -بني ال���دول الكبرية
ب����أن �أعم���ال اخل�ي�ر الت���ي تق���وم بها
–رمب���ا -تغط���ي �أعم���ال دول كبرية،
ور�أين���ا ثمرة ذلك يف فرتة الغزو ،فما
قمنا به من �أعمال خريية قبل الغزو،
وجدنا �أثرها بعد الغزو ،فما يقوم به
الأجداد ن�ست�شع���ره الآن بيننا ،ف�أهل
الكويت لهم �أيادي بي�ضاء يف كل بقاع
الأر����ض ،و�سوف جتد هن���ا �أو هناك
يدا �ساهم���ت يف زرع عمل خريي يف
هذه الدولة� ،أو تلك.
نحن نتمن���ى �أن ي�صل العمل اخلريي
الكويت���ي بال�صورة الت���ي نتوقعها �إىل
اجلهة التي نتربع �إليها ،فنحن نر�سل
امل�ساع���دات �إىل �إخوانن���ا يف �سوريا،
ونرجو �أن ت�صل �إليهم كما �أر�سلنا لهم.
وي�ؤكد ال�شيخ "�أمري" على �أن ال�شباب
الكويت���ي الآن يختل���ف ع���ن ال�شباب
الذي كان موجودا قبل ع�شرين عاما،
فقدميا كنت ترى ه����ؤالء ال�شباب يف
ملع���ب كرة ق���دم� ،أو مدر�س���ة ،وغري
ذل���ك م���ن الأماك���ن ،الآن ال�شب���اب
الكويتي موجود على قنوات التوا�صل
االجتماع���ي ،ف�أنا �أرى �أنن���ا ب�إمكاننا

• ال�شيخ مبارك �آل فهد املالك ال�سلمان ال�صباح

�أن نتوا�ص���ل م���ع �أك�ب�ر �شريح���ة من
ال�شباب الكويتي ع�ب�ر تلك القنوات،
ونطلعه���م عل���ى �أثر العم���ل اخلريي
عل���ى الآخري���ن ،فهو يح���ول الدمعة
�إىل ب�سم���ة ،والإن�س���ان املنك���وب �إىل
�شخ�ص �سعي���د ،فرمبا ه���ذا الدينار
ال ي�س���اوي �شيئا عند ال�شخ�ص ،ولكن
عند الأ�شخا�ص املتربع لهم هو �شيء
مفرح ،ف����إذا ما ا�ستطعن���ا �أن نو�صل
تل���ك ال�ص���ورة �إىل ال�شب���اب ،ف�إنن���ا
ن�ستطي���ع يف ذلك احل�ي�ن �أن نرغبهم
يف االن�ضم���ام واالندم���اج يف العم���ل
اخلريي.

أعمال الخير التي
تقـوم بها دولة
الكويت تغطي
أعمــال خيريـــة
لـدول كبيـرة

وكت���ب له���م مبل���غ الرتمي���م ،ووقعت
با�سم���ي ،فقال يل� :أخ�ب�رك �صد ًقا؟
والدك ه���و من رمم امل�سجد قبل 20
عاما ..وهذا ال�شيء كان حدثا �سعيدا
بالن�سبة يل ،فمهما م�ضى من الوقت
فعمل اخلري ال ين�سى.
تطوي ـ ـ ــر العمـ ــل اخلي ـ ــري
ويرى ال�شيخ "�أمري" �أن الطريقة التي
يق���دم به���ا العمل اخل�ي�ري �سواء من
الناحي���ة الفوتوغرافي���ة –ال�صورة،-
�أو املرئي���ة يج���ب تغيريه���ا ،فق���د �آن
الأوان �أن تك���ون هناك قناة تلفزيونية
�أو جه���ة �إعالمية تق���وم بعمل ر�سالة
ت�صويرية للأح���داث التي حتتاج �إىل
�أعمال خريية ،بحيث تُ ِ
و�صل الر�سالة
ب�ش���كل �صحي���ح للمتربع�ي�ن ،وت�صل
املعلومة –�أي�ض���ا -ب�شكلها ال�صحيح،
فال�صورة دائما ما يغلب عليها الزاوية
ال�صحيحة يف الت�صوير ،ولذلك ينبغي
علين���ا اال�ستف���ادة م���ن التكنولوجي���ا
احلديث���ة يف تو�صي���ل املعلومة ب�شكل
�صحيح� ،س���واء فوتوغرافيا �أو مرئيا،
ومن ث���م ن�شرها على مواقع التوا�صل
االجتماع���ي ،فت�ص���ل الر�سالة ب�شكل
وا�ضح ،وت�ؤثر يف الآخرين.

لقد كنت يف زيارة لـ"قرب�ص" يف �إحدى
ال�سن���وات ،وذل���ك بع���د وف���اة والدي
رحمه اهلل ،وكن���ت �أ�صلي اجلمعة يف
�أحد امل�ساجد هناك ،و�أخربت القائم وي�ص���ف ال�شيخ مبارك �آل فهد املالك
على امل�سج���د ب�أنني �أود امل�ساهمة يف ال�سلمان ال�صباح العمل اخلريي ب�أنه
ترمي���م امل�سجد ،ف�أخربين ب����أن �أحد ج���زء من مكونات الدي���ن الإ�سالمي،
الأ�شخا����ص الكويتيني قام بعمل هذا فنج���د التناف����س ب�ي�ن امل�سلم�ي�ن يف
الأم���ر قبل خم�س ع�ش���رة �أو ع�شرين القيام بالأعم���ال اخلريية التي تتنوع
�سنة ،وهذا ال�شخ�ص مل نتعرف عليه ،يف املجتمع���ات بدءا من �إماطة الأذى
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ع���ن الطري���ق ،و�إر�ش���اد النا����س �إىل
الطري���ق ال�صحي���ح ،وتق���دمي الع���ون
وامل�ساع���دة للمحتاج�ي�ن وال�ضعف���اء،
و�إغاث���ة املله���وف ،و�إطع���ام الطعام..
وغري ذلك من الأعمال اخلريية التي
ال �سبيل �إىل ح�صرها.
والقي���ام بالعمل اخل�ي�ري جزء �أ�صيل
من مكونات املجتم���ع الكويتي ،حيث
تق���وم الدول���ة واملواطن���ون واملقيمون
بجه���ود جب���ارة يف خمتل���ف جماالت
العم���ل اخلريي ،ف�ل�ا توجد دولة من
دول الع���امل �إال وكانت للكويت و�أهلها
ب�صمة من ب�صمات العمل اخلريي بها،
بل �إن �أهل الكويت ي�سابقون اجلهات
احلكومي���ة يف ه���ذا اخل�صو����ص،
ويعملون على تقدمي امل�ساعدات لكل
حمتاج يف خمتلف بقاع العامل.
وتقدم تلك امل�ساع���دات بغ�ض النظر
عن العرق �أو اجلن�س �أو الدين ،فالكل
يقدم تلك امل�ساعدات باعتبارها عمال
�إن�ساني���ا حم�ض���ا ،ولذلك جند خالل
الف�ت�رة املا�ضي���ة �أن الكوي���ت انتقلت
بالعم���ل اخلريي �إىل م�ص���اف الدول
الك�ب�رى ،فالكوي���ت ا�ست�ضاف���ت
القمة الإفريقي���ة الأخرية على
�أر�ضه���ا الآ�سيوي���ة ،ب���ل �إنها
طرحت امل�شاريع الإعمارية
لكاف���ة دول القارة� ،سواء
كانت ال�شقيق���ة العربية
�أو غ�ي�ر العربيــــــــــــ���ة،
وكرمت خاللها ال�شيخ
عبدالرحمن ال�سميط
بو�صف���ه رائ���د العم���ل

اخل�ي�ري يف الق���ارة الإفريقي���ة ،كما
احت�ضنت الكوي���ت م�ؤمتري املانحني
ل�سوري���ا ،الأول والث���اين ،بل �إن �سمو
الأمري ق���دم للإخوة يف �سوريا ن�صف
ملي���ار م�ساع���دات عاجل���ة ،ودع���ا
�أه���ل الكويت واملقيم�ي�ن �إىل املبادرة
وامل�ساهمة يف �إغاثة �إخوانهم.
وي�ضيف :لقد كانت الكويت ومازالت
�سباق���ة يف العم���ل اخل�ي�ري ب���كل
م�ستويات���ه ،وهذا عم���ل متوارث ،وال
ن�ستغرب هنا ما قاله �أمني عام الأمم
املتح���دة بان كي م���ون عن �سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صب���اح الأحمد اجلابر
ال�صباح حفظه اهلل ورعاه ب�إنه “زعيم
الإن�سانية”.

كان قليال ،واللجان اخلريية الكويتية
موج���ودة يف كل بقعة من بقاع العامل،
متد يد اخلري وامل�ساعدات للآخرين،
وكث�ي�ر ممن ن�ساعدهم يف تلك الدول
ال يعرف���ون موقع دولة الكويت ،ولكن
ا�س���م "الكويت" مع���روف يف اخلارج
كواجهة خريية قل مثيلها يف العامل.

وبف�ض���ل اهلل ع���ز وج���ل ف����إن العمل
اخل�ي�ري داخل الكويت ال تواجهه �أي
�صعوب���ات ،فهذا العم���ل ت�شرف عليه
وزارة ال�ش����ؤون االجتماعي���ة والعمل،
وت�سع���ى �إىل �إخراجه يف �شكل منظم
ومدرو����س ،ب�ش���كل علم���ي ،بحيث ال
ي�ستغ���ل م���ن جان���ب اجله���ات الت���ي
ال متار����س العم���ل اخل�ي�ري بطريقة
وا�ضح���ة ،ولذل���ك �أينما ذهبت يف �أي
منطق���ة م���ن مناط���ق الكويت وجدت
فرعا م���ن �أفرع اللج���ان املختلفة� ،أو
مركزا ال�ستقبال ال�صدقات والزكوات،
وه���ذه املراك���ز واللج���ان بف�ضل اهلل
تعاىل يف كل �سنة يف حالة ازدياد.

"الكويت" معروفه كواجهة خريية
�أما ال�شيخ منر فه���د املالك ال�صباح،
الوكي���ل امل�ساع���د لل�ش����ؤون املالي���ة
والإدارية ل���وزارة التجارة وال�صناعة،
ف�ي�رى �أن العم���ل اخلريي ه���و عمل
يغط���ي جمي���ع مناطق الكوي���ت ،و�أن
خ���روج الكوي���ت م���ن حال���ة الغ���زو و�أعمالن���ا اخلريي���ة يف دول���ة الكويت
العراقي كان من �أ�سبابه �أعمال اخلري معروفة ب�شفافيتها ،ولذلك �إذا دخلت
الت���ي كان���ت تق���وم بها حكوم���ة دولة �أي جلن���ة �سوف جتد الـ"برو�شورات"
الكويت ،و�شعبها يف كثري من البلدان ،الت���ي تع���رف ب�أعماله���ا ،وتتمي���ز
بل �إن كثريا من دول العامل وقفت مع بالو�ضوح ،علما ب�أن الرقابة املوجودة
الكويت ب�سبب مواقفها اخلريية.
على اللجان اخلريي���ة ت�ساعدنا على
ومع���روف عن دول���ة الكوي���ت تَ�سَ ابُق زيادة الثقة ،و�أح���د الزمالء يف وزارة
�أهله���ا على القي���ام ب�أعم���ال اخلري ،ال�ش����ؤون قال يل :من���ذ زيادة الرقابة
من���ذ �أن كانت فقرية ،ف���كان الأغنياء عل���ى اللج���ان وامل�ؤ�س�س���ات اخلريية،
يعطف���ون على الفق���راء ،وكان هناك زادت ن�سب���ة التربع���ات يف الكوي���ت،
تع���اون يف �أعم���ال اخل�ي�ر ،والأجيال فه���ذا ي���دل عل���ى �أن الرقاب���ة �شيء
تعلم���ت �أن تعم���ل "اخل�ي�ر" حتى ولو �إيجابي ،ولي�س �شيئا �سلبيا.

كثير ممن نساعدهم ال يعرفون
موقع دولة الكويت ولكن اسم
"الكويت" معروف في الخارج كواجهة
خيرية قل مثيلها في العالم
• ال�شيخ منر �آل فهد املالك ال�سلمان ال�صباح
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خطت الكويت مراحل كبيرة في
العمل الخيري ،فلم يعد عم ًلا تقليد َّيا
حيث قامت ببناء الجامعات والكليات
المتخصصة في الخارج
• ال�شيخ حمد �آل فهد املالك ال�سلمان ال�صباح

وي�شي���د ال�شيخ حم���د �آل فهد املالك بعمل���ي ،لأنه �ش���يء �إن�س���اين قبل �أن
ال�سلم���ان ال�صب���اح العم���ل اخل�ي�ري يكون وظيفة ،فعملن���ا به �شقان� ،شق
الكويتي ب�أن���ه نا�صع البيا�ض ،ي�شرف �أجر مري�ض ،و�أجر عمل.
كل مواط���ن عل���ى �أر����ض ه���ذا البلد ويكم���ل :اللجان اخلريي���ة تقوم بدور
الطيب ،وال�شعب الكويتي يتميز بحبه حيوي داخل املجتمع� ،سواء بني الأفراد
لعمل اخل�ي�ر ،وتتوارثه الأجيال ،جيل �أو بينها وبني الهيئات املوجودة داخل
وراء جي���ل ،ونح���ن نق���وم بغر�س هذا املجتمع ،فهما "احلبل" الذي يو�صلنا
العمل يف نفو�س �أبنائنا ،لأنه ال�ضمانة �إىل املحتاج�ي�ن للم�ساعدات ،بل �إننا
واحل�ص���ن لهذا البلد املبارك ،فهو يف
م���ن خالله���م نتع���رف عل���ى الأماكن
نفو�س �أبن���اء البلد قدمي قدم حياتهم
املنكوب���ة والفق�ي�رة يف خمتلف بلدان
على �أر�ضهم الطيبة.
الع���امل ،وحتت���اج �إىل امل�ساعدات� ،أو
ولق���د خط���ت الكويت مراح���ل كبرية حتتاج �إىل القيام بالأعمال اخلريية،
يف العم���ل اخل�ي�ري ،فلم يع���د عملاً
مثل بناء امل�ساجد واملدار�س واملعاهد
تقليد ًّي���ا ..فالكوي���ت بف�ض���ل اهلل ودور العل���م املختلف���ة ،وكذل���ك حفر
ع���ز وج���ل قام���ت ب�إن�ش���اء عديد من الآب���ار ،وغ�ي�ر ذل���ك م���ن امل�شاري���ع
اجلامع���ات والكلي���ات املتخ�ص�ص���ة
اخلريي���ة� ،س���واء داخ���ل الكوي���ت �أو
يف اخل���ارج ،ودعمتها ب���كل الو�سائل
خارجها.
والطاق���ات لت����ؤدي خدم���ة ح�ضارية
غري م�سبوقة يف العمل اخلريي.
وبف�ض���ل اهلل ع���ز وج���ل ال توج���د
يجب تبسيط
�صعوب���ات تعي���ق العمل اخل�ي�ري ،بل
األسلوب الدعوي
بالعك����س ،جند كل الدع���م وامل�ساندة
م���ن الأ�س���رة احلاكمة وعل���ى ر�أ�سهم
وابتكار األساليب
�سمو �أمري البالد ،حفظه اهلل ورعاه،
وم���ا رعايت���ه مل�ؤمتر املانح�ي�ن الثاين التي تحافظ على
الشباب وتقيه
�إال ج���زء م���ن دور الكوي���ت يف ه���ذا
ال�صدد.
األخطاء

الدعوة �إىل اهلل عز وجل
وم���ن ناحيته قال ال�شيخ �سلطان فهد
املالك ال�صباح� ،شاب عمره  27عاما،
حا�ص���ل على �شه���ادة ماج�ستري �إدارة
�أعمال ،ويعمل ب���وزارة الدفاع �-إدارة
الع�ل�اج باخلارج� :-إنن���ي �سعيد جدا

وي���رى �أن الدع���وة �إىل اهلل ع���ز وجل
مي�س���رة ،والدليل عل���ى ذلك �أننا نرى
النا����س من خمتل���ف الديانات تدخل
يف الإ�س�ل�ام ،وق���د يك���ون ال�سبب يف
دخولهم �سماع �صوت الأذان� ،أو �سماع

القر�آن الكرمي ،وكذلك الفرائ�ض ،كل
ذل���ك وغريه يج���ذب غ�ي�ر امل�سلمني
�إىل الإ�س�ل�ام ،وكلم���ا كان���ت الو�سيلة
الدعوية مب�سط���ة كان الطريق �سهال
ومعب���دا لغ�ي�ر امل�سل���م للدخ���ول يف
الإ�سالم.

وم���ن ناحية �أخرى يقول ال�شيخ مالك
فهد املال���ك ال�صباح –رجل �أعمال:-
يجب تفعيل العمل الدعوي ،بحيث يتم
توجيهه �إىل �شريحة ال�شباب ،فن�سبة
كب�ي�رة من ال�شب���اب يتعلم يف مدار�س
�أجنبي���ة ،وبالتايل ف����إن م�ستوى تعليم
اللغ���ة العربي���ة والرتبي���ة الإ�سالمية
يكون �ضعيفا ،مما ي�ساهم يف حدوث
فجوة بني هذا ال�شب���اب ودينه ،وهنا
يقع علين���ا دور مهم يف تعريف ه�ؤالء
ال�شباب بدينهم.

يج���ب تب�سيط الأ�سلوب الدعوي عند
خماطبة ال�شب���اب ،وابتكار الأ�ساليب
الت���ي حتاف���ظ عل���ى ال�شب���اب وتقيه
الوق���وع يف الأخط���اء ،م���ن خ�ل�ال
امل�شاري���ع املبتك���رة الت���ي ت�أخ���ذ بيد
ال�شباب �إىل الطري���ق امل�ستقيم ،بدال
من ال�سري يف الطريق اخلط�أ.
�أثر الدعوة يف املجتمع
ويكم���ل ال�شي���خ مالك :ثم���ار الدعوة
�إىل اهلل ع���ز وج���ل م�شاه���دة يف كل
جوانب املجتم���ع ،فعندما يحني وقت
ال�ص�ل�اة جت���د �أن النا����س حت���ى ولو
كان���وا يت�سوقون ،يرتك���ون ما هم فيه
ويتوجه���ون لل�ص�ل�اة ،وجن���د �أماك���ن
ال�ص�ل�اة يف الأ�س���واق ممتلئ���ة ،وال
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• ال�شيخ �سلطان �آل فهد املالك ال�سلمان ال�صباح

• ال�شيخ مالك �آل فهد املالك ال�سلمان ال�صباح

جند مكانا بها ،وكذلك التي�سري على
النا�س يفت���ح الأبواب �أم���ام ا�ستقامة
الأف���راد ،والع���ودة �إىل اهلل عز وجل
عند اخلط�أ �أو الزلل.

ونق���ر�أ ع���ن اللجن���ة �أخب���ارا ممتازة،
�س���واء يف دعوة اجلاليات امل�سلمة� ،أو
دع���وة غري امل�سلم�ي�ن ،وكذلك �أعداد
الأ�شخا����ص الذين يدخل���ون الإ�سالم
ب�سب���ب الأعمال والأن�شطة التي تقوم
به���ا اللجن���ة ،ولكنن���ي �أطل���ب �أي�ض���ا
جانب التطوير يف الإعالم ،والتعريف
بالإ�س�ل�ام ،مبا يتنا�سب م���ع ال�شباب
والتحدي الإعالمي املوجود يف املجتمع،
بحيث ن�صل �إىل �شريحة �أكرب".

ومجتمعية سواء
للمسلمين أو غير
المسلمين

ن�س�أل اهلل عز وجل �أن نكون من خدام
ه���ذا الدين ،ودعات���ه ،و�أن يجعل اهلل
ع���ز وجل لنا حظا يف دخول الآخرين
للإ�سالم على �أيدينا مثلكم.

كذلك يج���ب اال�ستفادة من الطاقات
ال�شبابي���ة� ،س���واء يف �أعم���ال فنية �أو
ممار�س���ة الريا�ض���ة ،والتوا�ص���ل م���ع
ال�شباب من خالل الو�سائل املختلفة.

ف����إذا ما قمنا بذلك ي�ستطيع ال�شباب
�أن يبدع� ،سواء يف امل�سرح �أو الريا�ضة
�أو غ�ي�ر ذلك م���ن الأن�شطة ..ويخرج ونري���د �أن نو�ض���ح هن���ا �أم���را مهما،
�أف�ض���ل ما عنده يف جمال الدعوة� ،أو وهو �أن امل�سلم �إذا ما التزم بالأخالق
يف جمال العمل اخلريي ب�شكل عام .الإ�سالمية ف�سيبهر النا�س بالإ�سالم.
ويكم���ل :هن���ا �أنا�ش���د �إخ���واين الدعاة
بالق���ول� :أنت���م الق���دوة ،وعليك���م ن�شر
الدع���وة �إىل اهلل بعي���دا ع���ن �أي �شيء
التعريف باإلسالم
�شخ�صي ،ننظر �إىل الإ�سالم بعيدا عن
تقوم بجهود غير
�أي مغ���االة �أو تطرف ،بل بعني و�سطية،
عادية في سبيل
فلكي ن����ؤدي الر�سالة ب�شكل عاملي البد
من القيام بها وفق منهج و�سطي يذوب
تقديم خدمات
معه �أي اجتاهات �أو تع�صب �أو ت�شدد.
دعوية وإنسانية

ويق���ول ال�شي���خ مبارك ع���ن اللجنة :
جلن ـ ــة التعري ـ ـ ــف بالإ�سـ ــالم
التعريف بالإ�س�ل�ام تقوم بجهود غري
يق���ول ال�شي���خ �أم�ي�ر ع���ن اللجن���ة :عادية يف �سبيل تقدمي خدمات دعوية
"احلم���د هلل ..ال مي�ض���ي �أ�سب���وع �إال و�إن�سانية وجمتمعية �سواء للم�سلمني
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�أو غري امل�سلمني ،ف�أن�شطتها الدعوية
بادية للعي���ان من اجلهراء �شماال �إىل
الوف���رة جنوب���ا ،وبف�ض���ل اهلل ت�ؤت���ي
ثماره���ا �سنويا من خ�ل�ال ما ن�سمعه
م���ن �إح�ص���اءات تخط���ت � 4آالف
�شخ�ص يدخلون الإ�سالم �سنويا ،وما
كان ذلك ليتحقق لوال �أن هذه اللجنة
املبارك���ة ت�سري وفق منه���ج نبوي كرمي،
ممتثلة يف ذل���ك قوله تعاىل} :ا ْد ُع �إِلىَ
�سَ بِيلِ َر ِ ّب َك بِالحْ ِ ْك َمةِ وَالمَْ ْوعِ َظةِ الحَْ �سَ نَةِ
َو َجادِ لْ ُه ْم بِا ّلَتِي هِ َي �أَ ْح�سَ نُ.{..
ونح���ن نق���ول للقائم�ي�ن عل���ى جلنة
التعري���ف بالإ�س�ل�ام :جزاك���م اهلل
خ�ي�را� ..إن ما تقوم���ون به من �أعمال
و�أن�شطة هي �أعمال غري م�سبوقة يف
جمال التعريف بالإ�س�ل�ام� ،أو خدمة
اجلاليات �إن�سانيا واجتماعيا.
يج���ب االهتم���ام بال�شب���اب الكويتي،
ودجمه يف العمل اخلريي ،فاملجتمعات
احلديث���ة تنم���و وتنه����ض م���ن خالل
ه���ذا العمل ،فاحلكوم���ة مبفردها ال
ت�ستطي���ع القي���ام بتلبي���ة احتياج���ات
املجتم���ع ،وبالت���ايل فهناك جزء كبري
يعتم���د في���ه عل���ى م�شارك���ة �أبنائ���ه،
وال�شب���اب �أك�ث�ر الفئ���ات ا�ستع���دادا
خلو����ض هذا الغم���ار ،فالنف�س �إن مل
ت�شغلها بالطاع���ة� ،شغلتك باملع�صية،
وال توجد �أعمال كلها طاعة ومر�ضاة
هلل ع���ز وج���ل مث���ل عم���ل اخلريات
ب�أ�شكالها كافة.

وهنا يجب التنويه �إىل تنويع الأ�ساليب
التي من خاللها ن�شجع ال�شباب على
العمل اخل�ي�ري ،وتطوير الأفكار مبا
يتما�ش���ى مع التط���ور ال�سريع للحياة
داخل املجتمع���ات ،وابت���كار م�شاريع
تتنا�سب م���ع فئة ال�شباب ،و�إال �سوف
نواج���ه م�شكل���ة ع���زوف ال�شباب عن
امل�شاركة يف العمل اخلريي.
مهتد
�أكرث من � 4آالف
ٍ
�أم���ا ال�شيخ "منر" فيتحدث عن جلنة
التعري���ف بالإ�س�ل�ام قائ�ل�ا :اللجن���ة
من اللج���ان امل�شهود له���ا داخل دولة
الكوي���ت ،له���ا �سمع���ة طيب���ة وتاريخ
ق���دمي ،له���ا �أعم���ال خريي���ة كث�ي�رة
تقوم به���ا ،ودخول �أكرث م���ن � 4آالف
�شخ����ص للإ�س�ل�ام يف الع���ام املا�ضي
ي���دل عل���ى �أن الإ�سالم دي���ن ت�سامح
ودي���ن ر�أفة ،ودي���ن تع���اون ،وهذا ما
يحثنا عليه ديننا ،ف�أ�صحاب الديانات
الأخرى عندما ي���رون �سماحة الدين
الإ�سالم���ي ،وتكافل���ه م���ع الآخرين،
واهتمامه بالإن�سان� ،سواء كان م�سلما
�أو غري م�سلم ،فال���كل �سوا�سية ولهم
حقوق وعليهم واجبات ،فهذا بال�شك
ي�شجعه���م عل���ى الدخ���ول يف الدي���ن
الإ�سالم���ي واعتناق���ه ،والإح�صاءات
تب�ي�ن �أن الدي���ن الإ�سالم���ي ينت�ش���ر
ب�ش���كل �سريع يف جمي���ع دول العامل،

والدلي���ل على ذل���ك �أنه بع���د �صدور
الفيل���م امل�س���يء للر�س���ول [ زادت
ن�سب���ة الداخل�ي�ن يف الإ�س�ل�ام ،وهذا
ال�شيء مل يك���ن متوقعا للذين انتجوا
هذا الفيلم ،فاهلل �سبحانه وتعاىل هو
احلام���ي واحلافظ له���ذا الدين ،قال
تع���اىل�} :إ َّنا نَ ْح ُن نَ َّزلْنَا ِ ّ
الذ ْك َر َو ِ�إ َّنا لَ ُه
لحََ افِ ُظونَ{.

اإلسالم دين
تسامح ورحمة
وتعاون ولذلك
ينتشر بشكل
سريع
ونق���ول لدع���اة التعري���ف بالإ�سالم:
جزاك���م اهلل خ�ي�را ،وك�ث�ر اهلل م���ن
�أمثالكم ،ولق���د و�ضعتم على عاتقكم
ن�ش���ر ه���ذا الدي���ن ،ولك���م اجل���زاء
العظي���م يف الدني���ا والآخ���رة ،وكل
ال�شك���ر والتقدير عل���ى اجلهود التي
يبذلونها.
�شراكـ ـ ــة جمتمعيـ ــة
�أمتن���ى �أن ت�أخ���ذ اللج���ان يف الكويت
عام�ل�ا �آخ���ر بجان���ب ن�ش���ر الإ�سالم

والتعري���ف ب���ه ،وه���و ن�ش����أة جي���ل
م���ن ال�شب���اب الواع���ي ال���ذي يهت���م
ب�أخالقي���ات املجتم���ع ،فنحن نرى �أن
عددا كب�ي�را من ال�شباب اجنرف عن
الأخالقيات الإ�سالمية ،ونحث جميع
اللج���ان وعلى ر�أ�سه���ا جلنة التعريف
بالإ�س�ل�ام ،ب����أن تقوم ب���دور تدريبي،
تهذيب���ي ،ثق���ايف ،تن�شره ع���ن طريق
املدار�س� ،أو اجلمعي���ات اخلريية� ،أو
الأندية ..فال�شب���اب البد �أن يكون له
دور مهم يف عملية التفاعل مع املجتمع
من خ�ل�ال الأن�شطة والفعاليات التي
تقوم بها تلك اجلهات ال�سابقة.
نح���ن نق���ول �إن اللج���ان اخلريية �إذا
ا�ستطاعت القي���ام بدورها يف تن�شئة
جي���ل �صالح ف�سوف حت�صدون الثمار
كلجان خريية يف امل�ستقبل ،فال�شباب
يف هذه اللحظة �سوف يكون الواجهة
احل�ضارية للإ�سالم ،ويتجهون للعمل
مع اللجان اخلريية� ،سواء بالتربع� ،أو
الدعوة.
وعل���ى اللج���ان اخلريي���ة �أن تفكر يف
تطوي���ر دورها داخ���ل املجتمع ،وذلك
بتخ�صي����ص جزء من التربعات داخل
الكوي���ت لل�ص���رف عل���ى الأن�شط���ة
ال�شبابية ،واال�ستف���ادة من طاقاتهم،
وتطويره���ا ،مث���ل عم���ل الربام���ج
والأن�شط���ة ال�صيفية الت���ي تتجه �إىل
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ملف العدد

ال�شب���اب ب�شكل مبا�ش���ر ،بغر�س حب
الوط���ن يف نفو�سهم ،وكذلك التم�سك
واحل���ب للعائلة ،واحرتام الكبار ،ولن
يحدث هذا �إذا مل ت�صطف ال�صفوف
للأخذ بيد ال�شباب.
وي�ؤكد ال�شيخ حم���د على �أهمية بذل
املزي���د م���ن اجله���ود جت���اه ال�شباب،
وتفعي���ل العم���ل التطوع���ي قائ�ًل�اً :
لقد كان���ت جلنة التعري���ف بالإ�سالم
�سباق���ة حينما قام���ت بت�أ�سي�س فريق
عم���ل تطوع���ي ي�سان���د ويدعم عمل
اللجنة اخلريي املتنوع ،وهذا الفريق
قائ���م عل���ى ثلة م���ن �شب���اب الكويت
املتحم����س لفعل اخل�ي�ر ،واحلمد هلل
ريا
�أجن���زوا خ�ل�ال م���دة ق�ص�ي�رة كث ً
من الأعم���ال والأن�شط���ة االبتكارية،
و�أهمها امل�سرحية املمتازة يف العر�ض
واملحت���وى (حكاي���ة عل���ي باب���ا)..
فجزاهم اهلل عنا خري اجلزاء.
�إن عمل اللجنة غري م�سبوق ،فاللجنة
متث���ل الواجهة احل�ضاري���ة والثقافية
للإ�سالم ،وتقوم بعمل قل �أن يقوم به
الآخ���رون ،فاللجنة تقوم بجهد جهيد
يف �سبيل دع���وة غري امل�سلمني ،وهذا
30

( )132ــ نوفمرب  2014ــ ربيع �أول

1435

جه���د كبري تقوم ب���ه دول يف الغالب،
ريا على اللجنة،
وميثل حتد ًيا وعب ًئا كب ً
فه���ي بحاج���ة �إىل الدع���اة مبختلف
اللغ���ات للدعوة ولرعاي���ة هذا العدد
الكبري من املهتدين اجلدد ،والتحدي
الآخ���ر ه���و الو�سائ���ل الدعوي���ة التي
تقوم من خالله���ا اللجنة بدعوة غري
امل�سلمني �إىل الإ�سالم ،ولنا �أن نتخيل
�أن اللجن���ة بحاجة �إىل و�سائل دعوية
لدع���وة �أك�ث�ر من � 500أل���ف �شخ�ص
من غري امل�سلمني يف الكويت ،وكذلك
رعاي���ة ه�ؤالء املهتدين الذين يدخلون
الإ�س�ل�ام �سنو ًّي���ا عن طري���ق اللجنة،
وق���د اقرتب عدده���م من ال���ـ�5آالف
�شخ����ص ،ونحن ندع���و الآخرين �إىل
امل�ساع���دة وامل�ساهم���ة ودع���م عم���ل
اللجنة اخلريي .

اللجان الخيرية
مطالبة بتطوير
دورها داخل
المجتمع الكويتي

االهتمام باجلاليات يف الكويت
وم���ن ناحيته يق���ول ال�شيخ مالك عن
اللجن���ة :اللجنة تق���وم بجهد كبري يف
الدع���وة �إىل اهلل ع���ز وج���ل ،و�سنويا
ن���رى ثم���ار ه���ذا اجلهد م���ن خالل
و�سائل امليديا املختلفة ،غري �أننا ننوه
لأمر مهم هنا ،وهو �أنه يجب الرتكيز
عل���ى �شخ�صي���ة ال�شخ����ص امل�سل���م،
بحيث يكتمل عنده اجلانب الإمياين،
وم���ن ثم اال�ستفادة من���ه يف اجلوانب
الدعوي���ة الأخرى ،فنقوم بتقريبه هلل
عز وجل من خالل تب�سيط الأمور له،
وتي�سريه���ا ،فن�ساعده���م على القيام
بالطاعات مثل قراءة القر�آن الكرمي،
بجانب �صالته ،كما ن�صلح من �أخالق
ال�شب���اب ،فالر�س���ول [ ق���ال� :إمنا
بعث���ت لأمت���م م���كارم الأخ�ل�اق ،كما
نتقرب �إىل ال�شباب بن�صحهم بطريقة
مبتكرة وجدي���دة ،كالق�ص�ص الهادفة
الت���ي ال تتجاوز قراءتها خم�س دقائق
وتعطي���ك العربة ،ويج���ب �أن يتفاعل
الدعاة مع ال�شباب يف جانب الن�صيحة
وبطريقة ع�صرية ،كاملحا�ضرات التي
يت���م �إلقا�ؤه���ا يف املجمع���ات ،و�أي�ضا

تتن���اول موا�ض���ع ك�أث���ر التدخني على
ال�شباب ،وجزاء طاعة الوالدين.
كم���ا يج���ب االهتم���ام باجلالي���ات
العائ�ش���ة يف الكوي���ت ،وخا�ص���ة غري
امل�سلم�ي�ن ،و�أن نظه���ر له���م حما�سن
الإ�س�ل�ام ،فكي���ف �سي�سل���م ال�شخ�ص
وهو يتع���ذب من الكفي���ل؟! ،ويحجز
عنه راتب���ه ،ويجعله بحالة �شقاء وهو
ميار�س العمل.
عر�ض �أعمال اللجنة على اجلمهور
ويكمل ال�شي���خ �سلطان املالك حديث
�أخيه قائال :نتاب���ع �أن�شطة وفعاليات
اللجن���ة وجهوده���ا العظيم���ة ب�صفة
دائم���ة� ،س���واء ع���ن طري���ق املجالت
�أو ال�صح���ف ،والإذاع���ة والتلفزيون،
�أو و�سائ���ل التوا�ص���ل الأخرى ،ونحن
نتمن���ى اال�ستف���ادة بعر����ض تل���ك
الأن�شطة والفعاليات اخلا�صة باللجنة
ب�ي�ن الفقرات التلفزيوني���ة يف �أوقات
ال���ذروة ،فيت�أثر النا����س من خالل ما
يتم عر�ضه ،حتى يقتدوا بعمل اللجنة،
فاجلهود التي تبذلها �شخ�صية ما يف
جمال التعري���ف بالإ�سالم ت�ؤثر فينا،
ونري���د �أن نق���وم بتقليده���ا ،وال�سري
على دربها.
ويج���ب اال�ستفادة م���ن �أيام العطالت
يف بيان اجلهود التي تقوم بها اللجان
اخلريي���ة ،وخا�ص���ة جلن���ة التعري���ف
بالإ�س�ل�ام ،وبيان ما مت �إجنازه خالل
الأ�سبوع ،وعم���ل "برو�شور" عن �أبرز
الأعم���ال الت���ي قام���ت به���ا اللجنة،

حت���ى يتفاع���ل معه���ا النا����س ،ف����إذا
ر�أت النا����س ع���دد الذي���ن ي�شه���رون
�إ�سالمهم �أ�سبوعيا ،ف�أكيد �أنهم �سوف
ي�ساهم���ون يف هذه احلالة مع اللجنة
لت�أدي���ة ر�سالتها يف الدع���وة �إىل اهلل
ع���ز وجل ،فالكثري م���ن النا�س جتهل
كيفية دعوة الآخرين �إىل الإ�سالم.

"حكاية علي بابا"
فن راق وهادف..
وهـو ما ينقصنا
في الكويـت

بالعر�ض الذي ي�شاهده.
�إن العر����ض امل�سرح���ي �ش���يء يثل���ج
ال�صدر ،ففريق العم���ل �شباب كويتي
عال من الفكر والأخالق،
على م�ستوى ٍ
والر�ؤي���ة ،والإميان ب����أن هناك ر�سالة
الب���د �أن نو�ضحه���ا للمجتم���ع ،وعدم
نظرته���م للأم���ور املادي���ة �أك�ث�ر م���ن
نظرتهم خلدم���ة املجتمع ،وهذا يدل
عل���ى �أن املجتم���ع الكويتي ب���ه كوادر
طيب���ة جدا م���ن ال�شب���اب ،واملطلوب
من���ا ت�أهيل تل���ك الك���وادر بالطريقة
ال�صحيح���ة ،ونتمن���ى االهتمام مبثل
تل���ك امل�سرحي���ات ،لأن الأطف���ال هم
الب���ذرة الأوىل يف املجتم���ع ،وه���م
بحاجة ما�سة�إىل تعليم وتربية.

"حكاية علي بابا"..
يعل���ق ال�شي���خ "منر" عل���ى م�سرحية وي�شي���د ال�شي���خ مب���ارك بامل�سرحي���ة
"حكاية عل���ي بابا" قائ�ل�ا :م�سرحية قائ�ل�ا :لقد كان���ت م�سرحية “حكاية
عل���ي باب���ا �ش���يء راق ..وه���ذا الفن عل���ي باب���ا” م���ن الأعم���ال ال�شبابية
اله���ادف ه���و م���ا ينق�صن���ا بالكويت ،الرائع���ة التي افتقده���ا املجتمع منذ
فقبل الغزو كان���ت جميع م�سرحياتنا ف�ت�رة ،وق���دم ال�شب���اب الكويت���ي من
هادف���ة ،فعندم���ا يذه���ب الطفل �إىل
خالله���ا عر�ض���ا قيمي���ا هادفا يرجع
�أي م�سرحي���ة ،يفه���م �أن الك���ذب
للمجتمع رونقه الرتاثي املليء بالقيم
حرام ،وتك���ون هناك �أمان���ة ،وتعاون
واملب���ادئ ،ولذل���ك كن���ا نح���ث خالل
ب�ي�ن النا����س� ،أما يف الوق���ت احلايل
فامل�سرحي���ات هزلي���ة ،ولي�س لها دور ف�ت�رة عيد الأ�ضحى م���ن يريد التنزه
�أو هدف ت�ؤدي���ه يف املجتمع ،فالطفل وق�ض���اء وقت ممتع على الذهاب �إىل
عندما يذه���ب �إىل امل�سرحية يجل�س امل�سرحي���ة وم�شاهدتها ،وكنا ن�شاهد
مل���دة �ساعت�ي�ن ،وخالل ه���ذه الفرتة ال�سع���ادة يف �أع�ي�ن م���ن يعـــودون من
يتعلم مم���ا ي�شاهده وي�سمعه ،وكذلك امل�سرحي���ة ،ويكفين���ا �أننا كن���ا �آمنني
جي���ل الفتي���ة ال���ذي ت�ت�راوح �أعماره عل���ى �أبنائنا من كاف���ة اجلوانب �أثناء
ب�ي�ن  15-12عاما يت�أث���ر ت�أثرا كبريا عر�ض امل�سرحيـــة.
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دعم املهتدين اجلدد

دعوتن ـ ـ ــا
م���ن التحدي���ات الت���ي تواج���ه
املهتدي���ن اجلدد عقب اعتناقهم
الإ�سالم �إخبار �أ�سرهم –خا�صة
الوالدي���ن– بنب����أ دخوله���م يف
الإ�سالم.
وقبل �أن نقرتح بع�ض الأفكار يف
ه���ذا ال�صدد ،البد �أن نقر بع�ض
احلقائق.

حم�سن هريدي

رئي�س حترير جلنــــــــة الدعــــــوة
الإلكرتونية  -جمعية النجاة اخلريية

المهتدون
الجدد وإخبار
ذويهم
بإسالمهم

دع نمط حياتك
يثير إهتمام
والديك قبل
أن تخبرهما
باعتناقك اإلسالم
32
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�أمرن���ا الإ�س�ل�ام ب�ب�ر الوالدي���ن
والإح�سان �إليهما ،حتى و�إن كانا
غري م�سلمني .فقد يكون برك �أيها
املهتدي اجلدي���د بوالديك �سببا
يف �ش���رح �صدريهم���ا للإ�سالم.
ف�ل�ا تغفل ه���ذا اجلان���ب ،ودع
والدي���ك ي�شعران ب����أن �إ�سالمك
غريك �إىل الأف�ضل.

ق���د يحال���ف احل���ظ بع����ض
املهتدي���ن �إذا كانت �أ�سرهم على
عالق���ة ببع�ض امل�سلم�ي�ن الذين
ق���د يكون���ون �سبب���ا يف تغي�ي�ر
ه���ذه ال�ص���ورة النمطي���ة ع���ن
الإ�سالم ،خا�ص���ة �إذا كان ه�ؤالء
امل�سلمون ممن لديهم فهم وا�سع
للإ�س�ل�ام وعلى دراية مبقا�صده
وت�شريعاته.
دع من���ط حيات���ك اجلديد يثري
اهتم���ام والديك واخل���ق فيهما
احلاف���ز لال�ستف�س���ار ع���ن هذا
النمط اجلديد الذي جعل منك
�إن�سان���ا �آخ���ر يح�ت�رم والدي���ه،
ويربهما ويح�سن �إليهما .عندها
ميكنك �أن تخربهم���ا باعتناقك
الإ�س�ل�ام ،وت�أكد �أنهما �سي�ؤيدان
قرارك واختيارك.

يف ع�صرن���ا املفت���وح يلع���ب
الإعالم دورا يف ت�شويه الإ�سالم ق���د ت�ضط���ر �أحيان���ا �إىل �إخفاء
وامل�سلم�ي�ن ،وه���ذا ي�أت���ي �ضمن �أمر �إ�سالمك حتى جتد الفر�صة
احلملة املمنهج���ة املوجهة ل�صد املنا�سبة مل�صارحة �أهلك .يف هذه
النا�س عن الإ�س�ل�ام .وال�ضحية الأثناء قد يعر�ض عليك والداك
هن���ا ه���م م���ن ي�شاه���دون �أو �أكل �شيء حمرم يف الإ�سالم مثل
ي�ستمع���ون �إىل و�سائ���ل الإعالم حلم اخلنزير ،عندها �أخربهما
ممن ال يعلمون �شيئا عن حقيقة ب�أن���ك �أ�صبحت نباتي���ا ،ومن ثم
الإ�س�ل�ام �س���وى م���ا ي�ستقبلون���ه ال ت�أكل اللح���وم �أو الدواجن� ،أو
م���ن ه���ذه الو�سائ���ل .وبالت���ايل �شرب اخلم���ر ،وعندها تخل�ص
تتك���ون لديهم �ص���ورة منطية عن من ه���ذا امل�شروب ب����أي طريقة
الإ�سالم وامل�سلمني .وهذه ال�صورة دون �أن يالح���ظ الوالدان .وقد
م�ضمونها �أن الإ�سالم دين عدواين ت�ضطر الأخ���ت املهتدية �إىل �أن
تك�ش���ف �شعرها عند باب املنزل
يدعو �أتباعه �إىل العنف.
حت���ى ال جت���رح م�شاع���ر �أهلها،
ووال���دا �أي مهتد جديد هما من
ولك���ن عليه���ا �أن حتاف���ظ على
�ضحاي���ا هذا الإع�ل�ام املغر�ض،
حجابها خارج املنزل.
وم���ن ث���م ت�صع���ب مواجه���ة
الوالدين بخرب اعتناق الإ�سالم .عن���د م�صارح���ة والدي���ك بنب����أ
فمثل ه����ؤالء الآباء يرون اعتناق �إ�سالم���ك ق���د ت�سم���ع منهما ما
�أبنائه���م للإ�س�ل�ام �أم���را غ�ي�ر ي�ؤذي���ك ،وعن���ده ال تظه���ر �أي
مقب���ول ،لأن �أبناءهم �سيتحولون غ�ض���ب ،وك���ن هادئ���ا وال تنفعل
يف يوم من الأي���ام �إىل �إرهابيني وت�أك���د �أنك عل���ى احلق و�أن اهلل
نتيج���ة ل�صورة الإ�سالم امل�شوهة �سيثبتك.
التي تتناقلها و�سائل الإعالم.
ق���د حتتاج �أحيان���ا بع�ض الوقت

لدرا�سة الإ�سالم حتى تكون على
ا�ستع���داد للإجابة ع���ن الأ�سئلة
الت���ي �سيثريه���ا وال���داك حول
الإ�س�ل�ام .وهن���ا نن�صح���ك ب�أال
تبادر ب�إخبار والديك بنب�أ اعتناقك
الإ�س�ل�ام قب���ل �أن تل��� ّم بال�شبهات
التي تثار ح���ول الإ�سالم من حني
لآخ���ر ،مث���ل مل���اذا ترت���دي املر�أة
امل�سلم���ة احلج���اب؟ مل���اذا يدعو
الإ�سالم �إىل العنف؟ �...إلخ.
قد يف�ضل بع�ض املهتدين اجلدد
كتابة ر�سالة لوالديهم يخربونهم
فيها عن اعتناقهم الإ�سالم .وقد
تنجح ه���ذه الطريقة مع البع�ض
وتخف���ق م���ع البع����ض الآخ���ر.
ويعتمد رد فع���ل الوالدين عقب
قراءة هذه الر�سالة على �أ�سلوب
اخلط���اب؛ فالبع�ض يلقي باللوم
عل���ى والديه لأنهم���ا ال�سبب يف
�ضياع���ه يف ف�ت�رة ما من فرتات
حيات���ه .فم���اذا تتوق���ع يف هذه
احلالة؟ م���ن الطبيعي �أن ينفعل
الوال���دان ويرف�ض���ا اعتناق���ك
الإ�س�ل�ام .ولكن �إذا اتخذت هذا
الق���رار فك���ن م�ؤدبا يف خماطبة
والديك ،واذك���ر ف�ضلهما عليك
ورعايتهم���ا لك ،واذكر كذلك �أن
الإ�سالم ي�أم���رك بالرب بوالديك
و�إن كانا غري م�سلمني .وادع اهلل
�أن يقذف يف قلوبهما الطم�أنينة
وال�سكين���ة ،ومن ثم يفرحان بنب�أ
اعتناقك الإ�سالم.
وبع����ض املهتدي���ن يف�ضل���ون
احلدي���ث املبا�شر م���ع والديهم،
وهذا �أف�ضل .ولكن قبل �أن تبد�أ
هذا احلوار املفتوح معهما تخري
كلماتك وابتعد عن الكلمات التي
قد ت�ؤذيهما وتثري غ�ضبهما .كن
لين���ا يف احلديث معهما .حتدث
ع���ن �سمات الإ�س�ل�ام واهتمامه
مب���كارم الأخ�ل�اق .حت���دث عن
التغيريات التي �أحدثها الإ�سالم

يف حيات���ك� .أحيان���ا ي�ستع�ي�ن
بع����ض املهتدي���ن ب�أ�صدقائه���م
مم���ن هداه���م اهلل �إىل الإ�سالم
يف �إخبار والديهم بنب�أ اعتناقهم
الإ�س�ل�ام خا�ص���ة �إذا كان ه���ذا
ال�صدي���ق مقرب���ا م���ن وال���دي
املهتدي.
و�أحيانا ت�ستعني بع�ض املهتديات
ب�أزواجهن يف �إخب���ار ذويهم بنب�أ
اعتناقه���م الإ�س�ل�ام ،خا�صة �إذا
كان ال���زوج مقربا م���ن الوالدين
ويري���ان فيه الزوج ال���ويف الذي
يحر�ص على م�صلحة ابنتهم.
كم���ا �أن هناك فئ���ة من املهتدين
تف�ض���ل احلدي���ث �إىل �أح���د
الوالدي���ن ع�ب�ر الهات���ف عق���ب
اعتن���اق الإ�س�ل�ام ،خوف���ا م���ن
املواجه���ة املبا�ش���رة .ف����إذا كان
املهتدي قريبا من والدته فحينها
يب���د�أ مب�صارحته���ا دون ت�أخ�ي�ر
وه���ي �ستت���وىل م�س�أل���ة �إخب���ار
الوالد والعك�س �صحيح.
كل هذه و�سائل وطرق يلج�أ �إليها
بع����ض املهتدين عن���د م�صارحة
ذويه���م بنب�أ �إ�سالمهم .وال توجد
قاع���دة معين���ة ي�س�ي�ر عليه���ا
املهت���دون اجلدد؛ حي���ث �إن لكل
مهتد حالة خا�صة به ،ومن ثم ال
يجوز التعمي���م يف كل احلاالت.
فانظ���ر �أخي املهت���دي الطريقة
التي تراها مالئمة للحديث �إىل
والديك عن �إ�سالم���ك و�أ�سلوب
احلي���اة ال���ذي ارت�ضيته لنف�سك
ولأوالدك م���ن بع���دك ،وت�أك���د
�أن اهلل �سيجع���ل ل���ك خمرج���ا
و�ست�صب���ح عالقت���ك بوالدي���ك
�أف�ضل مما كانت عليه من قبل.
و�أخ�ي�را ال���زم الدع���اء فهو �سر
عظيم من �أ�سرار التوفيق.

لقد أتعبت الخلفاء من بعدك
يا أبا بكر!
د .وفـاء بنت نا�صـر العجمي

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

الدعوة هلل -تعاىل -امتداد للنب َّوة ،والدعاة
ورث���ة الأنبي���اء ،فه���م نف���ر م���ن اخلطب���اء
والوع���اظ والنُّ�شط���اء يتو َّلون �أم���ور الدين،
يبلِّغون �آيات اهلل ،ويف ِّقهون النا�س ب�أحاديث
الر�سول �-صلَّى اهلل عليه و�سلَّم� -سالحهم
احلج���ة العقل َّي���ة ،وترقيق القل���وب ،ولفت
َّ
الأنظ���ار �إىل الآي���ات ال َّر َّبان َّي���ة يف الك���ون
���ي الإ�سالم ّ
غ�ضا
والأنف�س .فبجهودهم بَقِ َ
طر ّي���ا �سالمِ���ا ُمع���ايف ،ففي عه���د اخللفاء
الرا�شدي���ن ر�ض���ي اهلل عنه���م كان �صحابة
ر�سول اهلل [ والتابع���ون يت�سابقون لفعل
اخلري وم�ساعدة املحت���اج ون�صرة املظلوم،
وكان �أبوبك���ر ال�صدي���ق وعمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنهما من �أ�شد املتناف�سني على
هذه الأعمال العظيمة التي يلقى �صاحبها
اخل�ي�ر الكبري والث���واب الكث�ي�ر يف الدنيا
والآخرة.
وقعت �أحداث هذه الق�صة يف عهد خالفة �أبي
بك���ر ال�صديق ر�ضي اهلل عن���ه ،وذلك عندما
كان عمر بن اخلطاب يراقب ما يفعله �أبوبكر
ال�صدي���ق وي�أت���ي ب�ضعف ما يفع���ل حتى ينال
اخلري وي�سبقه �إىل �أعلى مراتب اجلنة..

يف �أح���د الأي���ام كان عم���ر يراق���ب �أبا بكر
ال�صدي���ق يف وق���ت الفجر ،و�ش���د انتباهه
�أن �أب���ا بكر يخ���رج �إىل �أطراف املدينة بعد
�ص�ل�اة الفجر ،ومير ببي���ت �صغري ويدخل
ب���ه ل�ساع���ات ثم ين�ص���رف لبيت���ه ،وهو ال
يعلم ما بداخ���ل البيت ،وال يدري ما يفعله
�أبوبكر ال�صديق داخله ،لأن عمر يعرف كل
م���ا يفعله �أبوبكر ال�صديق م���ن خري �إال ما
كان م���ن �أمر هذا البيت الذي ال يعلم عمر
�سره!!.
مرت الأيام ومازال خليفة امل�ؤمنني ال�صديق
يزور هذا البيت ،ومازال عمر ال يعرف ماذا
يفعل ال�صدي���ق داخله �إىل �أن قرر عمر بن
اخلطاب دخول البيت بعد خروج ال�صديق
من���ه لي�شاهد بعين���ه ما بداخل���ه ،وليعرف

م���اذا يفعل في���ه ال�صديق ر�ض���ي اهلل عنه
بع���د �صالة الفجر! حينم���ا دخل عمر هذا
البيت ال�صغري وجد �سيدة عجوزا ال تقوى
على احلراك ،كما �أنها كفيفة العينني ،ومل
يجد �شيئا �آخر يف ه���ذا البيت ،فا�ستغرب
اب���ن اخلطاب مما �شاهد! ،و�أراد �أن يعرف
�سر عالقة ال�صديق بهذه العجوز العمياء!،
�س�أل عم���ر العجوز :ماذا يفعل هذا الرجل
عندكم؟ يق�ص���د �أبا بكر ال�صديق ،ف�أجابت
العج���وز وقالت :واهلل ال �أعلم يا بني ،فهذا
الرج���ل ي�أتي كل �صب���اح ،وينظف يل البيت
ويكن�سه ،ومن ثم يعد يل الطعام وين�صرف
دون �أن يكلمن���ي! جثم عم���ر ابن اخلطاب
على ركبتيه و�أجه�شت عيناه بالدموع ،وقال
عبارت���ه امل�شهورة :لق���د �أتعبت اخللفاء من
بعدك يا �أبا بكر.
يت�ضح من هذه الق�صة ح�سن �سلوك �سيدنا
�أبي بكر ر�ضي اهلل عنه من خالل توا�ضعه،
حيث �إن التوا�ضع �أ�صبح نادر الوجود ،ولقد
غل���ب على النا����س الغرور بالرغ���م من �أنه
مر����ض يفتك بنفو�س الأ�شخا�ص؛ فيدفعهم
�إىل احل�سد واخلداع والغ�ش �أحيانا ،وهذا
ما جند عليه كثريا من النا�س.
امل�سل���م ي�ؤم���ن ب�أن���ه لي�س وحي���دا يف هذا
الك���ون ،ب���ل حول���ه �آخ���رون يختل���ط بهم،
ويتفاع���ل معه���م ،ويتجاوب م���ع الأحداث
الواقعة �سلبا و�إيجابا؛ ي�ستفيد من الآخرين
ويُفيده���م ،ويتبادلون فيما بينهم اخلدمات
وامل�صالح.
واليوم نالحظ -وللأ�سف ال�شديد -طاقات
كثري
متع���ددة وجوانب من اخلري يف نفو�س ٍ
من النا����س ،ولكنه���ا كامنة غ�ي�ر م�ستغلَّة؛
فكم من عامل فقيه يحوي بني �صدره علما
نافع���ا ولكنه حبي�س �صدره ،ال ينتفع به َمن
يرافقه! وكم من عابد زاهد يجاوره فا�سق
مل ينتف���ع ب�صالحه وال بورع���ه! وكم متعلم
مثقف ال ينتفع بعلمه َمن خالطه!.
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عمـرو عبداملولــى  -باحث �أكادميي

درا�سات

سلسلة دعوية متخصصة في دعوة غير المسلمين

البوذية في الميزان..
درا�س ـ ـ ــة حتليليـ ــة

ملح�������ة عن �شخ�ص�������ية بـ ـ�������وذا – �أقواله
وخطب ـ ـ�������ه – قب�س������� ــات م�������ن حك ـ ـ�������م
البوذي ـ ــة  -الأخالق يف البوذي ـ ــة.

�ص���ورة من الإيج���از والرتتيب بحيث
تق��� ّر يف الأذه���ان ،وي�سه���ل و�صولها
وتلقيها على امل�ستمع ،وكذلك �سهولة
نطقها على �أل�سنة العامة من النا�س.

تويف “بوذا” م���ن غري �أن يزكي �أحدا
من �أتباعه يتوىل الأمر من بعده ,ومل
ي�ت�رك كتابا يعرب فيه ع���ن معتقداته
و�آرائ���ه ,ومل يهت���م �أحد م���ن مريديه
بتدوي���ن تعاليمه �أو فل�سفته ,بل كانت
تعاليم���ه �شفوي���ة ،وهو �أه���م ما تركه
“بوذا” وراءه ,وقد كانت و�سيلة “بوذا”
يف ن�ش���ر تعامليه وما تو�ص���ل �إليه من
�إ�شراق���ات ,هي املح���اورة واملحا�ضرة
والنقا�ش مع الآخري���ن ،وكان يتطلف
يف احل���وار ،وي�ضرب الأمث���ال -مثله
يف ذل���ك مث���ل كل م�صل���ح �أو زعيم-
وكان���ت حمادثات���ه جت���ري يف �صورة
م���ن الأ�سئلة ،وه���و �أ�سل���وب مقتب�س
م���ن الفيل�سوف املع���روف “�سقراط”
يف التعري���ف بفل�سفته -وكان ي�سوقتعاليم���ه يف عب���ارات مقت�ضبة يرمي
بها �إىل تركيز �آرائه تركيزا يجعلها يف

وهذه املحادثات التي ي�صورها علماء
الهن���د ب�ص���ورة رائع���ة ،وتك�ش���ف لنا
وتبينّ كثريا من جوانب �أهم �شخ�صية
يف التاريخ الهندي ،فيقررون �أنه كان
�شديد ال�ضبط ،ق���وي الروح ،ما�ضي
العزمي���ة ،وا�س���ع ال�ص���در ،عزوف���ا
ع���ن ال�شهوة ،بالغ الت�أث�ي�ر ،بريئا من
احلق���د ،بعيدا عن الع���دوان ،جامدا
ال ينبع���ث في���ه ح���ب وال كراهية ،وال
حترك���ه العواطف وال تهيجه النوازل،
بلي���غ العب���ارة ،ف�صيح الل�س���ان ،يت�أثر
بالعاطف���ة واملنطق ،ل���ه منزلة كبرية
يف �أعني املل���وك ،وجمال�س���ة العلماء
والعظماء.

ملح ـ ــة عن �شخ�صيـ ــة ب ــوذا
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ومن الق�ص�ص الت���ي تُروى لتدل على
توا�ضع���ه� ،أن �أح���د تالمي���ذه قال له
مرة� :إنني �أيها ال�سيد �أُ�ؤمن بكل قلبي
�أن���ه مل يوج���د قط ،وال يوج���د الآن،

()3

ول���ن يوج���د �إىل �آخر الده���ر مر�شد
�أعظ���م قدرا و�أكرث عقال من مر�شدنا
املبارك .ف�أجاب “بوذا” :هل �أنت قد
عرفت كل العارفني الذين �سبقوين؟،
وهل عرفت كل العارفني الذين ي�أتون
بعدي؟ ف�أجاب التلميذ :ال يا �سيدي،
فل���م يتي�سر يل ذل���ك ،ق���ال “بوذا”:
ه���ل عرفتن���ي كل املعرف���ة؟ ،وتوغلت
يف نف�س���ي كل التوغل؟ فقال التلميذ:
ال ي���ا �سيدي ،وكي���ف يل ذلك؟ فقال
“ب���وذا”َ :فل��� َم �إذن �أ�سرف���ت يف قولك
وجعلتني خري النا�س و�أنت ال تعرفني
1
وال تعرف النا�س؟
وهكذا .تُ�صور لنا هذه الق�صة ت�صويرا
ال�شعوري���ا �أول �شخ�صي���ة وا�ضح���ة
احلدود يف التاريخ الهندي ،فهو رجل
ق���وي الإراة� ،ص���ادق الرواي���ة ،مزهو
بنف�سه ،وديع املعامل���ة ،رقيق الكالم،
حم�س���ن �إح�سان���ا ال ينته���ي عند حد
معلوم ،ولقد زعم لنف�سه “اال�ستنارة”
لكنه مل يزعم �أن ما يدعو النا�س �إليه
�أن���ه وحي �أو �أنه يخرب عن الإله ،وهو

يف جدل���ه م���ع خ�صومه �أك�ث�ر �صربا
وجمامل���ة من �أي معلّ���م �آخر ،و�ص ّوره
تالمي���ذه و�أتباعه �أن���ه كان “�أهم�سا”
وه���ي تعني عندهم �أو يف معتقداتهم،
االمتن���اع ع���ن قت���ل الكائن���ات احلية
بجميع �أنواعه���ا و�أ�شكالها ،فيقولونه
عنه� :إن “جوتام���ا” �أي “بوذا “الذي
اعت���زل النا����س ق���د رف���ع نف�سه عن
الفت���ك باحلي���اة ،ب����أن كف ع���ن قتل
الأحياء ،لقد خل��� َع عن نف�سة الهراوة
وال�سي���ف -عل���ى الرغم م���ن انت�شار
طبقة الك�شاترية ،الت���ي تعرف ب�أنهم
طبق���ه املقاتل�ي�ن ,-فق���د ابتع���د عن
جف���اء وغلظة املعامل���ة ،وميتلئ قلبه
بالرحمة ،فهو رحيم �شفوق بكل كائن
ت���دب فيه ن�سم���ة احلي���اة .ترفع عن
النميمة ،كره دناءة الغيبة ،كان يعي�ش
رابطا ملا انحلت عراه ،م�شجعا لدوام
ال�صداقة بني الأ�صدقاء ،م�صلحا ذات
البني ب�ي�ن اخل�صوم ،حمب���ا لل�سالم،
ومتحم�س���ا لل�س�ل�ام ،وعبارته وجمله
ومواعظه تهيئ وحتث على ال�سالم.
وقال���وا عن���ه �أي�ض���ا :ي���رد ال�سيئ���ة

باحل�سن���ة ،والكراهي���ة باحل���ب ،و�إذا ويت�ض���ح مما �سب���ق مدى املبالغة يف
�أُ�س���يء �إلي���ه يف النقا����ش �أو �أُ�س���يء �شخ�صيه “ب���وذا” والإط���راء واملديح
التفاه���م بين���ه وبني من يح���اوره� ،آثر يف و�ص���ف �شخ�صية و�سمات “بوذا”،
ال�صم���ت .وق���ال م���رة “�إذا �أ�ساء �إ ّ
يل ورمبا قام مريدوه و�أتباعه ب�إ�ضافة ما
�إن�سان عن حمق ،ف�س�أرد عليه بوقاية لي����س فيه �إليه ،وهي ال تعدو �أن تكون
من حب���ي �إياه حب���ا خمل�ص���ا ،وكلما خي���االت و�أوهام���ا و�أ�ساطري ابتدعها
زادين �ش���را  ،زدته خريا” ،ف�إذا جاءه ون�سجه���ا الأتباع حول “ب���وذا” ،ونحن
رجل و�أهانه ،ا�ستمع �إليه “بوذا” وهو نرى �أن ال�سبب وراء ذلك هو تقدي�سهم
�صامت ،حت���ى �إذا ما فرغ الرجل من ل���ه ،ورغبته���م يف اجت���ذاب مزي���د من
حديثه� ،س�أله “ب���وذا�“ :إين �أرف�ض يا الأتباع.
بني قبول �إهانت���ك ،و�ألتم�س منك �أن
خطب البوذية :يختلف مذهب البوذية
حتفظه���ا لنف�س���ك .وذكروا عن���ه �أنه
عن غريها من املذاهب والفل�سلفات،
كان لديه روح الفكاهة ،لأنه �أدرك �أن
فقد �أ�س�س “بوذا” مذهبه �أو فل�سفته
دعوته بغري �ضحك ي�صاحبها هو من
بن���اء عل���ى جتربته الروحي���ة ،وكانت
ُ
�ض���روب الكربياء .وعندما كان يتنقل
دعوت���ه ال تعدو �أن تك���ون حكاية عن
من بلد �إىل بلد -ويف �صحبته تالميذه
ُ هذه التجرب���ة- ،كما ا�سلفنا مل تدون
املقربون -ما يقرب من �ألف ومائتني،
فل�سلف���ة “بوذا” �إال بع���د وفاته بزمن
فلم يكن يهتم �أبدا بغذائه و�أكله ،فكان
طوي���ل -ومعظ���م م���ا يُطل���ق عليه���ا
يكتفي بالزاد يقدمه له �أحد املعجبني
اخلطب واحلكم والتعاليم ،منقولة عن
من �سكان البلد الذي يحل فيه ،لن�شر
وثيقة “التيبيت���اكا” ومعناها �سال�سل
تعاليمه وا�ستنارته ،ولقد و�صف ذات
القان���ون ،والتي �أع���دت لتعر�ض على
يوم �أح���د �أتباعه بالع���ار لأنه �أكل يف
املجل�س البوذي الذي انعقد �سنة 241
منزل ام���ر�أة فاجرة ،وا�سرت�شدوا من
قب���ل امليالد ،وقد واف���ق هذا املجل�س
ه���ذا النه���ي ح ّب���ه للعف���ة والأخالق،
على �أن ما يف هذه الوثيقة هو تعاليم
وبُع���ده ع���ن �أراذل الأخ�ل�اق ،وكانت
“بوذا” بغ�ي�ر حتريف ،تل���ك التعاليم
طريقت���ه دائما �أن يق���ف عند مدخل
الت���ي لبث���ت �أربع���ة ق���رون يتناقله���ا
القري���ة ،وي�ضرب اخليام يف احلديقة
الرهبان بالرواي���ة ال�شفوية جيل بعد
�أو يف الغاب���ة� ،أو عل���ى �ضف���ة النهر،
جي���ل ،وه���ي مدون���ة باللغ���ة اليالية
وي�ستقبل �أه���ل القرية التي يحل بها،
(ال�سن�سكريتي���ة) القدمي���ة ،وهي تقع
ويخ�ص�ص �ساع���ات الع�صر لت�أمالته،
يف ث�ل�اث جمموعات ،الأول :ال�سوتا:
و�ساعات امل�ساء للتعليم،2
�أي احلكاي���ات ،والث���اين :الفنايا� :أي
الت�شري���ع ،والثال���ث :الأبيدوم���ا� :أي
املذه���ب� ،أما �أوىل ه���ذه املجموعات
كان «بوذا» شديد
–احلكاي���ات– فتحت���وي على خطب
الضبط ،قوي الروح
وحماورات وحكم “بوذا” ولدقة القول
ماضي العزيمة
ف�إن هذه املدونة ال حتتوي بال�ضرورة
واسع الصدر عزوفا
على تعاليم “بوذا” نف�سه ،بل حتتوي
على تعالي���م املدار�س البوذية �أي�ضا.3
عن الشهوة بالغ
و�إليك���م اخلطب من ه���ذه الن�صو�ص
التأثير
الأ�صلية.
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“�أيه���ا الرهب���ان� ،إن �شق���اء احلي���اة
و�ضجرها وعناءها متو ّلد من رغبات
النف����س ،و�إن الإن�س���ان ق���ادر على �أن
يك���ون �سيد رغباته ،ال عبدا لها ،ويف
ا�ستطاعته الإفالت من هذه الرغبات
بقوة املعرفة الروحية� ،إن هدف جهد
الإن�سان يج���ب �أن يكون الو�صول �إىل
حل م�شكل���ة احلي���اة ،دون اال�ستعانة
واللجوء �إىل �ش���يء فوق العقل”(تري
بيتاكا �ص .)290
م ّر “ب���وذا” مرة عل���ى مدينة �صغرية
�أ�سمه���ا “كيزابوت���ا” يف مملك���ة
“كو�س���اال” وكان �سكانه���ا يعرف���ون
با�س���م “كاالم���ا” .وعندم���ا علم���وا
ب����أن “ب���وذا” موجود عنده���م قاموا
بزيارت���ه وقالوا ل���ه “�أيه���ا ال�سيد �إن
ن�س���اكا وبراهما مروا علينا وعر�ضوا
مذاهبهم وعظموا من �أمرها ،و�أدانوا
مذاه���ب الآخري���ن وح ّقروها ،ثم �أتى
ن�س���اك �آخرون وبراهما وعر�ضوا هم
�أي�ض���ا بدوره���م مذاهبه���م اخلا�صة،
وعظموها و�أدان���وا مذاهب الآخرين
وح ّقروه���ا� .أم���ا نح���ن� ،أيه���ا ال�سيد
فبقينا دائم���ا يف ال�شك واحلرية بني
من قال احلقيق���ة من ه�ؤالء الن�ساك
والرباهم���ة املحرتم�ي�ن وب�ي�ن م���ن
كذب ..عندئ���ذ �أعطاهم “بوذا” هذا
الر�أي “�أجل �أيها النا�س ،من احلق �أن
تكونوا يف ال�شك واحلرية ،لأن ال�شك
قائم يف مو�ضوع هو �أهل لل�شك .والآن
�أ�صغ���وا �إ ّ
يل �أيه���ا النا����س ،ال تدع���وا
�أنف�سك���م م�ساقني ب�سلط���ة الن�صو�ص
الديني���ة ،وال باملنط���ق الب�سي���ط ،وال
باملظاه���ر ،وال برغب���ة االعتماد على
�آراء ،وال مب�شابهات ممكنة ،وال بفكرة
�إنه معلمنا ،ولك���ن �أيها النا�س عندما
تعرف���ون ب�أنف�سك���م �أن بع����ض الأمور
لي�س���ت منا�سب���ة ،خمطئ���ة و�سيئ���ة،
عندئذ تخلوا عنها ..وعندما تعرفون
ب�أنف�سك���م �أن بع����ض الأم���ور منا�سبة
و�صاحلة عندئذ اقبلوها”.
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وهذه الق�ص���ة يعتربها �أتباع “بوذا”
حت���ررا م���ن ال�ش���ك �إىل احلقيق���ة،
ومتهي���د الطريق باالقتن���اع بالقيمة،
و�أن ال يهتموا م���ن �أين ت�أتي احلقيقة
والقيمة .4
م��� ّر “ب���وذا “يف �إحدى امل���رات ليال على
�صانع فخار فوجد عنده نا�سكا �شابا و�صل
قبله .مل يكن �أحدهما يعرف الآخر.
الحظ “بوذا” ت�ص���رف هذا النا�سك
وف ّك���ر يف نف�س���ه ،ق���ال ح�سن���ة ه���ي
ت�صرف���ات ه���ذا ال�شاب ،وق���د يكون
ح�سن���ا �أن �أ�س�أل���ه ،عندئ���ذ �س�أل���ه
“بوذا” �أيه���ا النا�سك با�سم من تركت
منزل���ك؟ ،من هو معلم���ك؟ ،على يد
من �أحببت عقيدتك؟� .أجاب ال�شاب،
هن���اك النا�س���ك “ب���وذا” م���ن �أبن���اء
“ال�ساكي���ا” ترك �أهله لي�صبح نا�سكا.
عنه انت�ش���رت �سمعة عالية وبح�سبها
هو “م�ستنري” ا�ستن���ارة كاملة .با�سم
�صاحب الغبطة هذا �أ�صبحت نا�سكا.
هو معلمي و�أحب عقيدته� .أين يعي�ش
يف ه���ذه اللحظ���ة �صاح���ب الغبط���ة
ه���ذا ،امل�ستنري مت���ام اال�ستنارة؟ قال
له “ب���وذا” :ه���ل �سبق ل���ك �أن ر�أيت
�صاح���ب الغبط���ة هذا ،وه���ل تتعرف
عليه �إذا ر�أيته؟ قال ال�شاب مل �أر قط
�صاحب الغبطة هذا ،وال �أتعرف عليه
�إذا ر�أيته.

حرر “بوذا” اتباعه
من الشك ومهد
الطريق لالقتناع
بالقيمة والحقيقة
وأن ال يهتموا
من أين تأتي..

فهم “ب���وذا” �أن هذا ال�شاب املجهول
ترك با�سم���ه منزله و�أ�صب���ح نا�سكا،
ولكنه قال دون �أن يك�شف عن هويته:
�أيه���ا النا�س���ك �س�أعلم���ك العقي���دة،
ا�ستمع �إ ّ
يل ب�إ�صغاء و�أنا �س�أتكلم ،قال
ال�ش���اب ح�سن جدا ي���ا �صديقي ،قال
الفتى موافقا عندئذ �ألقى “بوذا” من
�أجل الفتى خطابا مرموقا �شارحا له
احلقيق���ة النبيلة من �أج���ل البعد عن
الآالم والتمتع احلقيقي باحلياة ،بني
له طريق ال�سعاده التي تدوم.
وبع���د ه���ذا اخلط���اب فه���م الفت���ى
النا�س���ك� ،أن م���ن يكلمه ه���و “بوذا”
بذات���ه .عندئ���ذ نه����ض ووق���ف �أمام
“بوذا” و�سجد �أمام املعلم واعتذر من
جهل���ه ،لأنه دع���اه بال�صديق .و�أخريا
رج���ا “بوذا” �أن يعطيه ِ
ال�سيامة ،وهو
يعني نظام الرهبنة عندهم .ف�أر�شده
�إىل طري���ق ِ
ال�سيام���ة” 1ويق�ص �أتباع
“بوذا” هذه الق�صة ليدللوا على حلم
معلمهم وتوا�ضعه و�سعة �صدره ،وهو
يقب���ل كل من �أتى �إلي���ه و�إن كان �شابا
�صغريا.
�أول خط ــاب “لبـ ـ ـ ــوذا”
توج���ه بخطاب���ه �إىل الرهب���ان قائال:
“ثم���ة �ض���دان� ،أيها الرهب���ان ،ينبغي
عل���ى الراه���ب جتنبهما .فم���ا هما؟
التعل���ق مبل���ذات احلوا����س ،وذلك ما
ه���و منحط وتافة و�أر�ض���ي وخ�سي�س
ويلد نتائج �سيئة .واال�ست�سالم لأماتة
اجل�س���د يكبت الرغائ���ب وال�شهوات،
وذلك �صع���ب وخ�سي�س ،ويل���د نتائج
�سيئة .جتنبوا� ،أيه���ا الرهبان ،هذين
ال�ضدي���ن“ ،فالتاث���ا غات���ا” ه���و من
يكت�ش���ف طريق الو�س���ط الذي يعطي
الر�ؤي���ة واملعرفة ويق���ود �إىل ال�سالم
واحلكم���ة واليقظ���ة .فم���ا ه���و� ،أيها
الرهب���ان ،طريق الو�س���ط هذا الذي
اكت�شف���ه “التاثاغات���ا” والذي يعطي
الروي���ة واملعرفة ويق���ود �إىل ال�سالم؟

�إن���ه ال�ص���راط الثم���اين النبيل الذي
يعن���ي :الفه���م ال�صحي���ح ،والفك���ر
ال�صحي���ح ،والكالم ال�صحيح ،والعمل
ال�صحيح ،وو�سيلة احلياة ال�صحيحة،
واملجه���ود ال�صحي���ح ،واالنتبـــــــــــــ���اه
ال�صحي���ح ،والرتكي���ز ال�صحيح ،ذلك
ه���و� ،أيها الرهب���ان ،طري���ق الو�سط
الذي اكت�شفه التاثاغاتا والذي ي�ؤدي
�إىل الر�ؤي���ة واملعرف���ة ،ويق���ود �إىل
ال�س�ل�ام واحلكمة واليقظ���ة ،و�إليكم
�أيها الرهب���ان ،احلقيق���ة النبيلة عن
�سبب الـ”دوكها”� :إنه العط�ش (يق�صد
ب���ه الرغبة) الذي ينت���ج �إعادة احلياة
و�إع���ادة ال�صي���ورة ،واملرتب���ط ب�ش���ره
حمموم ،والذي يجد متعة جديدة تارة
هن���ا وتارة هناك� ،أي هو العط�ش �إىل
لذائذ احلوا����س ،العط�ش �إىل احلياة
و�ص�ي�رورة العط�ش �إىل عدم الوجود.
و�إليكم �أيها الرهبان ،احلقيقة النبيلة
ع���ن انقط���اع الدوكها� ،إن���ه االنقطاع
الكامل لهذا العط����ش ،تركه ،التخلي

عن���ه ،التخل�ص من���ه ،االنف�صال عنه.
و�إليكم �أيها الرهبان ،احلقيقة النبيلة
ع���ن ال�صراط الذي يقود �إىل انقطاع
الدوكها� .إنه ال�صراط الثماين النبيل
ال���ذي يعني الفه���م ال�صحيح ،والفكر
ال�صحي���ح ،والكالم ال�صحيح ،والعمل
ال�صحيح ،وو�سيلة احلياة ال�صحيحة،
واملجهود ال�صحيح ،واالنتباه ال�صحيح
والرتكيز ال�صحيح.5
عندم���ا كان “ب���وذا” يف حديق���ة
“البامب���و” ،خ���رج يف تل���ك اللحظ���ة
ويف وق���ت مبكر “�سيغ���اال” ابن �أحد
�أغنياء املالك يف القرية ،وثيابه املبللة
و�شع���ره املبل���ل ،و�أخ���ذ يحي���ي ويداه
م�ضمومت���ان .وبعد �أن لب����س “بوذا”
ثيابه و�أخذ ق�صع���ة ال�صدقات ،اجته
نح���و القري���ة ليح�صل عل���ى غذائه،
فر�أى ه���ذا ال�شاب وهو يقدم حتياته
�إىل �أه���ل القري���ة ،فتح���دث �إليه مبا
يلي :مل���اذا نه�ضت باكرا وخرجت من
القري���ة وبثيابك املبللة و�شعرك املبلل

�أخ���ذت تق���دم احرتامات���ك للجهات
املختلفة؟ .فرد عليه ال�شاب قائال� :إن
�أبي عند وفاته قال يل :يا ولدي يجب
عليك �أن تقدم حتياتك للجهات .ومبا
�أنني �أحرتم و�أبجل �إرادة والدي ف�إنني
�آت���ي �إىل هنا يف �ساعة مبكرة من كل
�صب���اح �أحي���ي النا�س ,ق���ال “بوذا”:
لي�س على هذه الطريقة �أيها ال�شاب،
ينبغ���ي عل���ى امل���رء �أن يحي���ي النا�س
بح�سب التعليم النبيل .فقال ال�شاب:
علي �أن �أفعل
وكيف �إذن� ،أيها ال�سيدّ ،
لأتب���ع التعليم النبيل؟ و�سيكون ح�سنا
علي املبد�أ.
علي وتعر�ض ّ
�أن تتف�ض���ل ّ
ق���ال ل���ه “ب���وذا “� :أ�ص���غ �إيل جيدا،
وفكر و�س�أحتدث �إليك .فقال ال�شاب:
�إذا كان الأم���ر كذل���ك ف�إنن���ي م�ص���غ
�إلي���ك .قال “بوذا” :طاملا �أن الأعمال
ال�شائن���ة �ألغيت عن���د التلميذ النبيل،
وطامل���ا �أنه ال يرتك���ب �أي �شر ،وطاملا
�أن���ه ال يبذر �أمواله بالط���رق ال�سيئة.
ف����إن ذلك الذي يتجنب هذه الأ�شياء،
ينخ���رط يف ال�ص���راط ال���ذي ي����ؤدي
�إىل الن�ص���ر يف ه���ذا الع���امل والعامل
الآخ���ر .فعندم���ا ينح���ل ج�س���ده بعد
موت���ه �سيكون له بعث يف �أحد العوامل
ال�سماوي���ة ال�سعيدة ،يج���ب عليك �أن
تتجن���ب الأعم���ال الأربع���ة املخزي���ة،
تل���ك الأعم���ال املخزية ه���ي االنقياد
�إىل الرغب���ة ،يرتك���ب امل���رء ال�ش���ر،
االنقي���اد �إىل الغ�ض���ب ،يرتكب املرء
ال�ش���ر ،االنقياد �إىل اجله���ل ،يرتكب
املرء ال�ش���ر ،االنقياد للخوف ،يرتكب
امل���رء ال�ش���ر ،ومب���ا �أن التلميذ لي�س
منق���ادا للرغب���ة �أو الغ�ضب �أو اجلهل
�أو اخلوف فه���و ال يرتكب ال�شر على
هذه الط���رق الأربعة ،ثم �أخذ “بوذا”
يلقنه ويعلمه جميع الأعمال احل�سنة
والطيب���ة :كي���ف يك���ون بعي���دا ع���ن
الأمل ،ال يتزع���زع �أم���ام امل�صائب ،ذو
�صف���ات حميدة ،واخلدمة التي ت�ؤدى
للآخري���ن ،والبعد عن الأنانية ،بذلك
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�س���وف يح�ص���ل ل���ه املجد ،وم���ا كاد
“بوذا” يتكلم هكذا حتى �صرخ ال�شاب
“�سيغاال” ه���ذا ح�سن� ،أيه���ا ال�سيد،
ه���ذا ممتاز� ،أيها ال�سيد ،ذلك ك�أن ما
كان مقلوب���ا عاد فا�ستق���ام� ،أو �أن ما
كان خمب�أ ُك�ش���ف ،كما لو �أن الطريق
ا�ستدل عليه م���ن كان �ضائعا� ،أو كان
قنديال ُجلب يف الظالم لكي يرى من
له عينان ،هكذا ُعر�ض املبد�أ على يد
البالغ ال�سعادة ،و�أنا �أي�ضا �أيها ال�سيد
�س�أتخذ “بوذا” ملج�أ وكذلك املذهب
واجلماع���ة .تف�ضل يا بال���غ ال�سعادة
بقبويل تلميذا مدنيا يتبعك منذ الآن
وحتى �آخر حياتي”.6
ويف حماورت���ه م���ع الرباهم���ة :خرج
“ب���وذا” يف حديق���ة “جيت���ا” يف
“�ساقات���ي” يف ال�صب���اح .ويف ذل���ك
الوقت كان���ت نار الأ�ضحية متقدة يف
بي���ت الرباهم���ي “�أكجي���كا” وعطايا
القرب���ان مهيئة .وبع���د �أن مر “بوذا”
م���ن بي���ت �إىل بيت و�ص���ل �إىل منزل
“�أكجي���كا” الربهم���ي .وعندم���ا ر�أى
الربهم���ي “بوذا” يقرتب م���ن بعيد,
�ص���رخ به“ :ال تتقدم يا حليق الر�أ�س،
قف �أيه���ا البائ�س ،قف �أيه���ا املنبوذ.
عندما �سمع “بوذا” ذلك �أجاب�“ :أيها
الربهمي ،ه���ل تعرف من هو املنبوذ،
وم���ا هي الأمور الت���ي جتعل من �أحد
النا�س منبوذا؟” فرد عليه الربهمي:
كال ،ال �أعرف ذلك ،ورمبا كان ح�سنا
38
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ل���و �أخربتن���ي من �أج���ل التعرف على
املنب���وذ ،قال له “بوذا” �إذن �أ�صغ �إيل
�أيها الربهمي �س�أخربك ،فكن م�صغيا
منتبها .رد عليه الربهمي :ح�سن �أيها
املوق���ر “بوذا” ،قال “ب���وذا” :الرجل
الكث�ي�ر الغ�ض���ب الكث�ي�ر البغ�ض���اء،
اخلبي���ث املنافق ال���ذي تبنى وجهات
نظ���ر خاطئة وخادعة ،مثل هذا املرء
يجب �أن يُعترب منبوذا .من ي�سبب الأمل
يف ه���ذا الع���امل للمخلوق���ات احلية،
�س���واء ولدت م���رة �أم مرتني ،الذي ال
ميلك يف قلبه ال�شفقة واحلنان يجب
�أن يعترب باريا �أي منبوذا .من يدمر �أو
يحا�صر القرى واملدن ويت�صرف كعدو
يج���ب �أن يعت�ب�ر منبوذا ،م���ن يرتكب
عم�ل�ا �سيئا �آمال ب����أن ال يعرف ذلك
�أح���د ،ويفعل ال�شر وهو خمتبئ يجب
�أن يعترب منب���وذا ،من يخدع بالبهتان
براهميا �أو عبي���دا �أو �أي �شحاذ �آخر
يجب �أن يعترب باريا ،من يرمي الكالم
املغ�ضب وال يق���دم �شيئا لأي �شخ�ص
مهم���ا كان من طعام �أو غريه �أتى �إليه
يجب �أن يعت�ب�ر منبوذا ،من يتعجرف
ويحتق���ر الآخري���ن ،وه���و بخيل وذو
رغب���ات �سيئ���ة ،طم���اع وحمت���ال ال
يخجل وال يخاف من فعل ال�شر يجب
�أن يعت�ب�ر منبوذا ،م���ن يهن “بوذا” �أو
�أحد تالميذه �أو راهبا تائها �أو مدنيا
يجب �أن يعترب منب���وذا ،ه�ؤالء الذين
ذكرته���م ه���م حق���ا منب���وذون ،فلي�س

ع���ن طريق الوالدة ي�صب���ح املرء باريا
(منب���وذا) ولي����س عن طري���ق الوالدة
يكون املرء براهميا .ب�أعمالهم ي�صبح
النا�س باريا وبه���ا ي�صبحون براهما.
و�أخذ ي�ضرب له الأمثال.
عندم���ا �سم���ع الرباهم���ي “�أكجيكا”
ذلك �ص���رخ :ه���ذا رائع �أيه���ا املبجل
“بوذا” هذا رائ���ع ،فك�أمنا ا�ستقام ما
ه���و مقل���وب� .إنني �أجل����أ �إىل املبجل
“ب���وذا” .فحب���ذا ل���و قبلن���ي املبجل
“ب���وذا” يف الرهبن���ة م���ن ه���ذا اليوم
وحتى نهاية حياته.7
ويف �إح���دى خطب���ه �إىل الرهبان قال
له���م� :إن الطريقة التي تُقهر فيها كل
امل�صاع���ب �أيه���ا الرهب���ان �س�أحدثكم
عنه���ا ف�أ�صغ���وا �إ ّ
يل وفك���روا جي���دا،
وها�أن���ذا �أتكل���م .نع���م �أيه���ا ال�سي���د
�أجاب الرهبان .فقال لهم� :إن تدمري
العراقيل �أيها الرهب���ان �س�أقول كيف
يت���م مل���ن يعرف ومل���ن ي���رى ،ال ملن ال
يع���رف ومن ال ي���رى ،فما الذي يجب
�أن يعرف���ه �أيه���ا الرهب���ان وم���ا الذي
يج���ب �أن يراه م���ن يد ّم���ر العراقيل؟
التفك�ي�ر احلكي���م والتفك�ي�ر غ�ي�ر
احلكي���م .فمن يفكر ب�ل�ا حكمة �أيها
الرهب���ان ،تظهر ل���ه العقبات التي ال
تُ���رى وت���زداد العقب���ات املوجودة يف
احلا�ض���ر� ،أما من يفك���ر بحكمة �أيها
الرهب���ان ف�إن العقبات التي ال ترى ال

تظهر وتت�ضاءل العقبات املوجودة يف
احلا�ضر ،وثمة �أيها الرهبان العقبات
التب�صر،
التي يجب قهرها عن طريق
ّ
وهن���اك العقبات التي يج���ب قهرها
عن طريق ال�سيطرة عليها ومراقبتها.
وهن���اك العقبات التي يج���ب التغلب
عليها ع���ن طريق حتمله���ا والتعاي�ش
معه���ا ،وهن���اك العقب���ات التي يجب
قهرها بتجنبها .وهناك العقبات التي
يجب التغلب عليها عن طريق التنمية
الروحاني���ة .هذا ه���و ال�صراط الذي
يقود �إىل االنقطاع عن الأمل.8
حك ـ ــم وردت عنـ ــه
�أيه���ا الرهب���ان :كم���ا �أن قطع���ة م���ن
القما����ش ق���ذرة وملطخ���ة تبقى ذات
لون قذر ،تبقى ذات لون كدِ ر ،رغم �أن
ال�صباغ غمرها يف �أي لون� ،سواء كان
�أزرق �أو �أ�صف���ر �أو �أحمر �أو برتقايل،
ب�سب���ب �أنها كانت من���ذ الأ�صل قذرة
وملطخة ،كذلك احلال� ،أيها الرهبان
م���ع الفكر القذر ،ف�إن���ه البد �أن يلقى
نتائ���ج بائ�س���ة .وكم���ا �أن قطع���ة من
القما����ش النظي���ف اجلدي���د تبق���ى،
�أيه���ا الرهبان ،ذات ل���ون نظيف ذات
ل���ون جديد ،بع���د �أن يغمرها ال�صباغ
ب����أي ل���ون� ،أزرق �أو �أ�صف���ر �أو �أحمر
�أو برتق���ايل ،ب�سب���ب �أنها منذ الأ�صل
جدي���دة ونظيف���ة ،وكذلك هو احلال،
�أيها الرهب���ان مع الفك���ر النقي ف�إنه
البد �أن يلقى نتائج �سعيدة .9
هن���اك خم����س طرائ���ق يخ���دم به���ا
التلميذ معلمه� ،أن يخدمه� ،أن ي�صغى
�إلي���ه بانتباه� ،أن يهتم به �شخ�صيا� ،أن
يدر�س تعليمه بانتباه.10

تكل���م عن النعم���ة الكربى فق���ال� :أن دورة التنا�س���خ ،فعلينا جمعيا التجنّب
يك���ون حم�سن���ا ،يت�ص���رف ب�ش���رف من الإ�ساءة والأذى باحليوانات.14
و�أمانة ،يعتني بعائلت���ه ،يقوم ب�أعمال (جميع الكائنات احل ّية تبغي ال�سعادة،
�صاحلة ،فتلك نعمة كربى.
فلي�شم���ل عطفكم عليها وال ت�سيئوها

�أن يبتع���د ع���ن ال�ش���ر ويتخل���ى ع���ن
امل�سمم���ات� ،أن يكون يقظا يف اخلري،
فتلك نعمة كربى.
�أن يت�ص���رف بكرامة ولطف� .أن يكون
را�ضي���ا ومعرتف���ا باجلمي���ل .ي�ستمع
�إىل القان���ون يف الوقت املنا�سب ،تلك
نعمة كربى� ،أن يكون �صبورا ،حمتفيا
ي�سع���ى وراء �صحب���ة الرهب���ان ،تلك
نعمة كربى� ،أن يكون متق�شفا ويعي�ش
حي���اة نقية .ميل���ك الر�ؤي���ة الداخلية
العميق���ة للحقائ���ق النبيلة ،تلك نعمة
ك�ب�رى� ،إذا م�ست���ه م�صائ���ب احلي���اة
يتما�س���ك ويحاف���ظ عل���ى عق���ل ال
ي�ضط���رب ،ويبقى متحررا من احلزن
والتعلق واخلوف� ،أولئك مي�ضون �إىل
ال�سعادة ،تلك نعمة كربى.12

قضية األخالق
في البوذية ألغت
الجانب الر ّباني
في فلسفاتها
وواجباتها
فلينت�ص���ر الإن�س���ان عل���ى الغ�ض���ب
باحل���ب وعل���ى ال�شر باخل�ي�ر ،وعلى
ال�شح بالكرم ،وعلى الكذب بال�صدق،
�إن الن�صر يولد املقت ،لأن املهزوم يف
�شق���اء ،و�إن الكراهية ي�ستحيل عليها
�أن ت���زول بكراهية مثله���ا� ،إمنا تزول
الكراهية باحلب.13

هن���اك خم����س طرائ���ق به���ا يج���ب
�أن يخ���دم رج���ال الدي���ن باعتبارهم
ال�سمت :بالأعمال ال�صاحلة ،بالكالم
اللطي���ف ،بالأفكار املحبب���ة� ،أال يغلق �إن جمي���ع احليوان���ات تول���د ،وتكرب،
الب���اب يف وجهه���م ،بالقيام مبعا�شهم ومتر����ض ،ومت���وت ..وهك���ذا تتجول
وق�ضاء حاجاتهم.11
�سائر احليوان���ات يف “�سم�سارا” �أي

�أية �إ�ساءة ترى 15بيتاكا الغ�ضب قذارة
فكري���ة� .س���وء الني���ة ق���ذارة فكرية.
النفاق قذارة فكرية ،االغتياب قذارة
فكرية .احل�سد قذارة فكرية .اخلداع
قذارة فكرية .التحايل قذارة فكرية.
العت���اد ق���ذارة فكرية .الته���ور قذارة
فكري���ة .الغطر�س���ة ق���ذارة فكري���ة.
الإهمال قذارة فكرية.16

�إليك���م م���ا يج���ب �أن ينج���زه من هو
حكيم ،من ي�سعى �إىل اخلري ويح�صل
على ال�سالم ليكن جمتهدا ،م�ستقيما
متام���ا ،مطيع���ا ،لطيف���ا ،متوا�ضعا،
م�سرورا ،را�ضيا بكل راحة� ،أال يرتك
نف�سه ينغم����س يف م�شاكل النا�س� ،أال
يحمل نف�سه عبء الرثوات� ،أن ي�سيطر
على حوا�سه� ،أن يك���ون حكيما بدون
عجرفة وال يرتبط بالعائالت.17
الأخ ـ ــالق يف الديانـ ـ ــة البوذي ـ ــة
�إن ق�ضي���ة الأخ�ل�اق يف البوذي���ة من
�أه���م الق�ضايا التي عني بها كثري من
الدار�س�ي�ن واملعتنقني له���ذه الديانه،
ومرجع ذلك �أو �سبب ذلك �أن البوذية
�ألغ���ت �أو مل تع�ت�ن باجلان���ب الر ّباين
يف فل�سفاته���ا وواجباته���ا ،واقت�صرت
على اجلان���ب الأخالق���ي والإن�ساين
وح���ده .ف���كان من �ضم���ن اهتمامات
�أو ما تناولته الفل�سفة البوذية �سلوك
النا����س .و�أطلق���ت الفل�سف���ة البوذية
عل���ى الأخ�ل�اق �أو اجلان���ب ال�سلوكي
لق���ب �أو م���ا يع���رف عنده���م با�س���م
(�سيالدهارما .)siladharmma 18 -
تنق�س���م الأخ�ل�اق البوذي���ة �إىل ثالث
درجات ،وهي االبتدائية ،واملتو�سطة،
والعالي���ة ،ول���كل درجة منه���ا تعاليم
خا�صة بها .فف���ي الدرجة االبتدائية
ذك���ر “ب���وذا” خم����س رذائ���ل وج���اء
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النه���ي عنها على �ص���ورة و�صايا ،ولو
عمل الب���وذي بها والأخذ بها ل�سيطر
�سيط���رة تام���ة عل���ى الإرادة ،وتل���ك
الو�صايا اخلم�س هي:

 – 1ال تقت���ل �أح���دا ،وال تق����ض على
حي من احليوان
حياة ّ
 - 2ال ت�أخذ ماال يعطى �إليك

 - 3ال تكذب وال تقل قوال غري �صحيح
 - 4ال ت�شرب خمرا وال تتناول م�سكرا

 - 5ال تبا�شر عالقة جن�سية حم ّرمة،
وهذه الو�صاي���ا اخلم�س قد ت�ضمنت
يف مقابله���ا خم����س ف�ضائ���ل ،وه���ي
التحل���ي بالرحم���ة ،والك�س���ب احل�ل�ال،
وال�ص���دق ،والوعي الكام���ل ،والعفة ،و�إن
هذه الدرجة من الأخ�ل�اق و�ضعت لعامة
البوذي�ي�ن املدني�ي�ن� ،أي الذي���ن ي�سكن���ون
املن���ازل� ،أما الذي���ن يتطلّع���ون �إىل �سلك
الرهبن���ة ،فعليهم فوق ذلك اتباع الو�صايا
الع�شر الباقية وهي كالآتي:
 - 1االمتن���اع ع���ن الطع���ام يف الليل،
وعن تناوله �أكرث من مرة يف اليوم.

 - 2االمتن���اع ع���ن تزي�ي�ن اجل�س���م
بالعطور �أو الزهور �أو بالدهن

 - 3االمتن���اع ع���ن الرق����ص والغناء،
وعن ح�ض���ور حفالتهما ،وعن جميع
املالهي والألعاب.

غريهم بالإ�ضافة �إىل النظم والآداب.
�أما الدرجة العالية من الأخالق فهي
درجة القدي�سني الذين ّ
حطموا جميع
القي���ود الع�ش���رة الت���ي �سب���ق ذكرها
حتطيما كامال .19

ه���ذا ملخ����ص ب�سي���ط ع���ن جمم���ل
التعالي���م والأخ�ل�اق البوذية ,و�سوف
نتعر�ض ب�ش���يء م���ن التفا�صيل لهذه
�أما م�ضم���ون الأخالق البوذية فيدور التعاليم عندما نتناول عقائد البوذية
ح���ول ثالث���ة مع���اين �أ�سا�سي���ة هي :ب�إذن اهلل.
الف�ضيل���ة ،احلكم���ة ،والت�أم���ل .ويتم
الهوامـ ـ ـ ـ ــ�ش
الو�صول �إىل كل واحد منها عن طريق
 - 1مقارنة الأديان �أحمد �شلبي 149.148
و�سائ���ل خمتلفة� .أول ه���ذه الو�سائل
 - 2املو�سوعة البوذية  94-90نقال عن كتاب بيتاكا
هي اتباع �سلوكيات �أخالقية �صارمة،
 - 3املو�سوعة البوذية 91
واالمتن���اع ع���ن العديد م���ن امللذات،
 - 4تري بيتاكا تعاليم البوذية �ص 14
والتغل���ب عل���ى اجله���ل ،ع���ن طريق
 - 5تعاليم البوذية �ص 18
التمع���ن الدقيق يف حقيق���ة الأ�شياء،
 - 6تعاليم البوذية �ص 112
ث���م �إزالة الرغبات ع���ن طريق تهدئة
 - 7تعاليم البوذية 124-117
النف�س ،وكبح ال�شهوات.
 - 8تعاليم بوذا 128-125

 - 4الكف عن اقتناء املقاعد وامل�ساند
الفخم���ة ،والفرا����ش الوث�ي�ر املح�شي وهن���اك ع���دة متاري���ن نف�سانية ،من
بالقطن.
�أهمه���ا ممار�سة الت�أم���ل لفرتة طويلة
 - 5االمتناع عن �إبادة النباتات و�إماتتها .كل ي���وم عن طريق �إعم���ال العقل يف
 - 6الكف عن الهراء وفظاظة الكالم والنميمة .جملة من الأفكار �أو ال�صور ،وتثبيتها
يف الذه���ن ،وميك���ن �شيئ���ا ف�شيئا �أن
 - 7الك���ف ع���ن التزيي���ف يف الكالم
يتحول العقل ويقتنع بحقيقة العقائد
للح�صول على املطالب الدنيوية.
املختلف���ة للبوذي���ة ،فيتخلّ����ص م���ن
 - 8الكف عن القمار والر�شوة.
ال�شوائب والأفكار اخلاطئة ،واملناهج
 - 9الك���ف عن الو�ساطة بني النا�س .ال�سيئة يف التفك�ي�ر ،فتتطور بالتايل
 - 10الكف عن قبول الهدايا النقدية الف�ضائ���ل التي ت����ؤدي �إىل اخلال�ص،
وعن اقتناء الذهب والف�ضة.
وتذه���ب الع���ادات ال�سيئ���ة املتول���دة
هذه الرذائل البوذي���ة الع�شر و�ضعها ع���ن ال�شه���وة .عن طري���ق اتباع هذه
“ب���وذا” لأتباع���ه م���ن الرهب���ان دون التماري���ن ،والت���زام الأخ�ل�اق النبيلة
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ميك���ن للراهب الب���وذي �أن ي�صل ويف
ظرف زمني ق�صري �إىل اخلال�ص.20

 - 9تعاليم بوذا

133-130

 - 10تعاليم البوذية �ص
 - 11تعاليم البوذية
 - 12تعاليم البوذية
 - 13تعاليم البوذية
 - 14تربيتاكا �ص
 - 15تربيتاكا
 - 16تربيتاكا

122
123
116

314

328
381

 - 17تعاليم بوذا
 - 18تعاليم بوذا
 - 19تربيتاكا

138

139
113

289

 - 20تربيتاكا �ص

290

 - 21تاريخ املعتقدات والأديان �ص

8

الإعجاز العلمي

عبد الدائم الكحيل

| www.kaheel7.com/ar

لماذا قال اهلل تعالى:
{ال الشمس ينبغي لها
أن تدرك القمر} وليس
العكس؟
لنت�أم���ل دقة كلم���ات القر�آن الكرمي ،وكي���ف �أكد �أن القمر املجرة مبعدل دورة كل  226مليون �سنة �أو �أكرث ..وبالتايل
تابع لل�شم�س ولي�س العك�س ،فهي �أثقل منه بكثري ،ومتار�س ف�إن حركة الأر�ض لو نظرنا �إليها من خارج املجرة �ستبدو
حرك���ة موجية ولي�س دائري���ة لأن ال�شم�س تنطلق م�سرعة
قوى اجلذب عليه..
ب�سرعة  782000كيلومرت يف ال�ساعة ..بينما جند �سرعة
كما قـ���ال تعالــى فـي كتابـــه الكريـــمَ} :ال َّ
�س يَنْ َبغي
ال�ش ْم ُ
الأر����ض حول ال�شم�س  108000كيلومرت يف ال�ساعة� ..أي
لهــَ���ا �أَ ْن تُدْرِ َك الْ َق َم َر َو اَل اللَّيْ��� ُل �سَ ا ِب ُق ال َّنهَارِ َو ُكل فيِ َفل َ ٍك
�أن ال�شم�س �أ�سرع ب�سبعة �أ�ضعاف تقري ًبا.
يَ ْ�س َب ُحونَ{«ي����س .»40 :ونح���ن نعل���م �أن القمر يدور حول
الأر����ض فلم���اذا مل يق���ل “ال الأر�ض ينبغي له���ا �أن تدرك من هنا ن�ستطيع القول �إن القر�آن دقيق جدًا حيث �أكد �أن
ال�شم����س هي التي جتذب الكواكب ومنها الأر�ض والقمر،
ال�شم�س” مثلاً ؟
وبالت���ايل فهي على الرغم م���ن جاذبيتها الكبرية ال تدرك
لقد قام علم���اء الفلك بح�ساب حركة القمر حول الأر�ض القم���ر وال ت�صطدم به� .أي �إن���ه على الرغم من حركة كل
بفع���ل جاذبية الأر�ض ،وقاموا بح�ساب حركة الأر�ض حول من ال�شم�س والقمر ب�شكل معقد ،وخالل مليارات ال�سنني
ال�شم�س بفعل جاذبية ال�شم�س .فالقانون الكوين يقول� :إن ف�ل�ا يح���دث ت�صادم �أب���دًا ،لأن املدارات ر�سم���ت بدقة من قبل
اجل�س���م الأثقل يجذب �إليه اجل�سم الأخف ..مثلاً الأر�ض اخلالق عز وجل.
جت���ذب القم���ر ،لأنه���ا �أكرب من���ه ،بينم���ا ال�شم�س جتذب
بكلمة �أخرى ،لو قال القر�آن� :إن القمر ال يدرك ال�شم�س،
الأر����ض والقمر والكواكب ،لأنها �أك�ب�ر بكثري من الأر�ض.
فهذا يعني �أن القمر ي�ستطيع �أن ي�ؤثر على ال�شم�س ويلحق
فالكواكب جمتمع���ة يف املجموعة ال�شم�سية ال ت�ساوي �إال
به���ا ،وهذا خط�أ علمي لأن القمر ال ي�ستطيع الت�أثري على
�أقل من  % 1من كتلة ال�شم�س.
ال�شم�س ،ب�سبب كتلته ال�ضئيلة �أمامها ،بينما ال�شم�س ت�ؤثر
ولكن هل ال�شم�س ثابت���ة؟ طب ًعا ال�شم�س تدور حول مركز عل���ى القمر لأنها �أثقل منه بكث�ي�ر ،ولكنها ال ت�ستطيع �أن
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�ص���ورة ملجرة �شبيهة مبجرتنا ،وفيها مركز
املجرة عبارة عن انتفاخ ب�سبب كثافة النجوم
ريا
فيه ،وميار�س االنتفاخ وكتلته الهائلة ت�أث ً
على ال�شم�س فيجعلها ت�صعد وتهبط �أثناء
دورانه���ا� ،أي �إن ال�شم�س ال تدور بل جتري
ً
وهبوطا مثل اخليل..
�صعو ًدا

ه���ذه �ص���ورة ملقارن���ة حج���م الكواكب مع
ال�شم����س التي على الي�س���ار ،انظروا �إىل
الأر�ض ك���م هي �صغ�ي�رة ،والقمر ال يكاد
ي���رى ،فعلى الرغم م���ن �ضخامة ال�شم�س
و�صغ���ر حج���م القم���ر ف����إن ال�شم�س غري
ق���ادرة عل���ى �إدراك القمر م���ع �أنه �صغري
جدًا..

تدرك���ه وت�صطدم به ..لأن القوانني الكونية ال�صارمة التي
و�ضعها اهلل ال ت�سمح لها بذلك ..ف�سبحان اهلل.

لذل���ك نقول� ،إن احلقيقة العلمية تقول �إن ال�شم�س جتري
جريا ًنا حقيق ًيا وكذلك القمر والأر�ض والكواكب ،والأر�ض
ت�س���رع وتتقل���ب يف جريانها ..ب�شكل يتف���ق مع ما جاء يف
القر�آن الك���رمي يف قوله تعاىل} :و َّ
�س تجَ ْ رِ ي مل ُ ْ�ستَ َق ٍّر
َال�ش ْم ُ
لَهَ���ا َذل َ
ِيم{«ي����س ..»38 :وكذلك مع
ِك تَقْدِ ي��� ُر الْ َعزِ يزِ الْ َعل ِ
قول���ه تع���اىل �} :مَ ْ
أَل نجَ ْ َع ْل ا َلأ ْر�ضَ كِ َفاتاً �أَ ْحيَ���ا ًءَ و�أَ ْموَاتاً{
«املر�سالت.»26-25 :

مالحظة :بالن�سبة للفيديو الذي ي�صور احلركة احلقيقية
لل�شم����س والكواك���ب ح���ول املج���رة ،مت و�ضع���ه للتو�ضيح
ولتقري���ب ال�ص���ورة للأذهان ،ولكن احلرك���ة احلقيقية ال
يعلمها �إال اهلل ،وهي �أعقد من ذلك بكثري .وبالفعل هناك
علماء انتقدوا هذا الفيديو )انظر املرجع رقم  (4باعتبار
ريا ،ومت ت�صوير الكواكب وك�أنها
�أن���ه مت ت�سريع احلركة كث ً
خارج مداراتها يف املجموعة ال�شم�سية.

تسير حركة كال من الشمس
والقمر بشكل معقد وخالل
مليارات السنين الماضية لم
يحدث تصادم ألنها رسمت
بدقة من قبل الخالق عز وجل

فكلم���ة «كفت» تعني �أ�سرع وتقلب و�ضم وجذب ..وبالفعل
الأر�ض ت�سرع وتتقل���ب وجتذب �إليها القمر �أثناء حركتها،
وكذلك ت�ضم املخلوقات �أموا ًتا و�أحياء ..واهلل �أعلم.
1- www.universetoday.com/18028/sun-orbit/
2- www.imagine.gsfc.nasa.gov/docs/features/objects/milkyway1.html
3- www.solarsystem.nasa.gov/yss/display.cfm?Year=2010&Month=12
&Tab=Background
4- Is the Solar System Really a Vortex? http://www.universetoday.
com/107322/is-the-solar-system-really-a-vortex/#at_pco=smlre1.0&at_tot=4&at_ab=per-4&at_pos=0

( )132ــ نوفمرب  2014ــ ربيع �أول

1435

43

فك ـ ـ ــر

االحتضان اإلسالمي
لغير المسلمين (الخدم)

وفق���ه التعامل مع اخل���دم مما ينبغي
�أن ينت�ش���ر يف �أو�س���اط م���ن �أنعم اهلل
عليه���م بالغنى وال�ث�راء ،خ�صو�صا يف
منطق���ة اخللي���ج التي متث���ل �شريحة
اخلدم ظاهرة وا�ضحة ،وميثل اخلدم
عن�صرا �أ�سا�سيا يف تلك البالد.

دين���ار ،ق���ال�« :أنفقه عل���ى نف�سك»،
ق���ال :عندي �آخر ،ق���ال�« :أنفقه على
زوجت���ك» ،ق���ال :عندي �آخ���ر ،فقال:
«�أنفقه عل���ى خادمك ،ثم �أنت �أب�صر»
 .3فت�أمل كي���ف كان اخلادم يف درجة
بعد النف�س والأهل.

وقب���ل كل �ش���يء ،ف�إن �أخ�ل�اق امل�سلم
يف معامالت���ه ه���ي الداعي���ة الدائ���م
الذي يجذب القلوب والعقول ،ولي�س
م���ن موطن تظهر في���ه الأخالق بحق
�سوى موطن كه���ذا ،ال يكون الإن�سان
م�ضط���را في���ه حل�س���ن املعاملة ،فال
خ���وف من عاقبة وال رجاء ملطمع ،بل
ال يلزمه بهذا �إال الدين.

ومن املعاين الرقيقة يف معاملة اخلدم
م���ا �أو�ص���ى ب���ه النب���ي [� :أن يدعو
امل���رء خادم���ه لي�شارك���ه الأكل ،وهذا
مق���ام ف�ضل وا�ستحب���اب ،يقول�« :إذا
ج���اء �أح َد َكم خا ُدم���ه بطعامه ف�إن مل
يجل�سه معه فليناوله لقمة �أو لقمتني،
�أو �أكلة �أو �أكلتني ،ف�إنه وَليَِ ِعالجه».4
ومعنى ويل عالجه� ،أي � َأع َّده ،فلرمبا
ا�شتهاه و�أحب �أن ي�أكل منه ،وقد �أخرب
النب���ي [ �أن الأكل مع اخلادم عالج
للكرب ودليل على التوا�ضع ،فقال« :ما
ا�ستكرب من �أكل معه خادمه».5

وقد �أل���زم الإ�سالم �أهل���ه ب�أخالق يف
معامل���ة اخل���دم ،تبد�أ م���ن ا�ست�شعار
امل�س�ؤولي���ة� ،إذ �صاحب البيت م�س�ؤول
ع���ن اخلادم كما يف حديث النبي [
«كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته»،
وا�ستعم���ال النب���ي لف���ظ «الرعاي���ة»
يوح���ي باملع���اين الإن�ساني���ة الراقي���ة
والرقيقة للتعامالت داخل نطاق هذه
امل�س�ؤولية.

امل�سلم�ي�ن» ،وق�سمن���ا غ�ي�ر امل�سلمني ال�سيا�سي���ة قوة و�ضعفا� ،سوا ًءا �أكانت
–يف ب�ل�اد امل�سلم�ي�ن� -إىل زائري���ن داعمة �أو المبالية.
و ُمقِ يم�ي�ن؛ وحتدثن���ا يف املق���ال لع���ل �شريح���ة اخل���دم ه���ي �أ�سه���ل
املا�ض���ي ع���ن الزائرين مل���دد ق�صرية ال�شرائ���ح يف �إدخاله���ا �إىل الإ�سالم،
كال�سائح�ي�ن ،وكيف ينبغ���ي �أن نكون �إذ ه���و يف مكان���ة ال�ضع���ف والفق���ر
لهم ،ونبد�أ يف هذا املقال والذي يليه واحلاج���ة كالأر����ض اخل�صب���ة ت�ؤث���ر
يف احلديث ع���ن املقيمني يف بالدنا ،فيه �أدن���ى معاملة ح�سن���ة و�أقل خلق
ونخت���ار يف ه���ذه امل���رة احلديث عن كرمي ،كما تنبت الأر�ض ب�أقل قطرات
�شريحة ا َ
خلدَم.
مط���ر ،وتلك من املوا�ضع القليلة التي

حتدثن���ا يف املق���ال الأول م���ن ه���ذه
ال�سل�سل���ة ع���ن «جاذبي���ة الإ�س�ل�ام
االجتماعي���ة» لنثب���ت �أن احلي���اة
االجتماعي���ة للم�سلم�ي�ن ظلت الباب
املفت���وح للدخول يف الإ�س�ل�ام� ،سواء
�أكانت الأمة عزيزة ممكنة �أو �ضعيفة
حمتل���ة ،و�س���واء �أكان الداخل���ون يف
الإ�س�ل�ام من الب�ل�اد املفتوحة �أو من
الب�ل�اد الت���ي مل ت�صل �إليه���ا جيو�ش
الفاحت�ي�ن ،و�سواء �أكان ال���ذي ي�سلم ونحن نخ�ص�ص احلديث عن اجلانب
حرا �أو عبدا �أو �أ�سريا.
االجتماعي لأن���ه امل�ساحة التي تقوم
وبد�أن���ا يف املق���ال الث���اين احلدي���ث به���ا الأم���ة –�أف���رادا وجمموع���ات
ع���ن «االحت�ض���ان االجتماع���ي لغري وهيئ���ات -بغ�ض النظ���ر عن ال�سلطة
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يك���ون فيها امل�سلم –يف هذا الزمان-
يف مو�ض���ع الأعل���ى ويك���ون غريه يف
املو�ض���ع الأدنى من حيث القوة واملال
واالحتياج.

حممد �إلهامــي :باحث يف التاريخ واحل�ضارة الإ�سالمية

�إذا نظرنا يف الن�صو�ص التي تتحدث
ع���ن معامل���ة اخل���دم ف�سنج���د �أنه���ا
تعاملهم ك�أنهم من الأهل �أو على الأقل
ك�أنهم م���ن الأ�صدقاء املقربني ،الذين
ه���م �أوىل النا����س بالإك���رام والرعاية
والعفو والرحمة.

«الخدم» كاألرض
الخصبة تؤثر فيهم
أدنى معاملة
حسنة وأقل خلق
كريم ولذلك هم
أسهل الشرائح
دخوال إلى اإلسالم

يق���ول النب���ي [« :ه���م �إخوانك���م،
جعلهم اهلل حت���ت �أيديكم ،فمن جعل
اهلل �أخ���اه حت���ت ي���ده فليطعمه مما
ي�أكل ،وليلب�سه مما يلب�س ، 1 »...ومثل
ه���ذا حديث �آخر يق���ول« :ما �أطعمتَ
نف�سك فهو ل���ك �صدقة ،وما �أطعمت
ول���دك فهو لك �صدق���ة ،وما �أطعمت
زوجك فهو ل���ك �صدقة ،وما �أطعمت
خادم���ك فهو لك �صدق���ة»  ، 2وحني
ُ�سئل النب���ي [ يف �أمر ال�صدقة عن
الأولوي���ات ،قي���ل :يا ر�س���ول ،عندي و�إذا �أخط����أ اخل���ادم فليك���ن �سل���وك

و�أو�ص���ى النب���ي [ بالرفق باخلادم،
فف���ي احلدي���ث ال���ذي م��� َّر معن���ا
«فليطعم���ه مم���ا ي����أكل ،وليلب�سه مما
يلب����س ،وال يُ َكلِّ ُفه من العمل ما يغلبه،
ف����إن َكلَّ َفه ما يغلبه فلْيُعِ نْه عليه» ،ويف
رواي���ة �أخرى «وال يُ َكلَّف من العمل �إال
م���ا يطيق» ،6ويُروى عنه [ �أنه قال:
«ما َخ َّف ْفتَ عن خادمك من عمله كان
لك �أج ًرا يف موازينك».7

@melhamy

امل�سل���م هو العفو ،ولق���د �أجاب النبي
�إجاب���ة عجيبة ح�ي�ن �س�أله رجل يبدو
م���ن كالم���ه ال�ضج���ر والغ�ض���ب من
خادم���ه« :يا ر�س���ول اهلل كم نعفو عن
اخل���ادم؟» ،ف�صم���ت ،ثم �أع���اد عليه
الكالم ف�صمت ،فلم���ا كان يف الثالثة
ق���ال« :اعفوا عن���ه يف كل يوم �سبعني
م���رة» ، 8واملق�صود لي����س العدد ولكن
ك�ث�رة العفو و�أن يك���ون هو الأ�صل يف
التعامل مع اخلدم.
ولقد �ض�������رب لنا النبي مثاال بنف�سه
يف تعامل�������ه مع خدمه ،فقد كان يهتم
بحالهم و�أمورهم ،فمن ذلك �أنه:
 .1كان يدع���و خلادمه �أن�س بن مالك
–ال���ذي خدم���ه ع�شر �سن�ي�ن -مثلما
ق���ال �أن�س« :فما ت���رك خري �آخرة وال
دنيا �إال دعا يل به ،قال« :اللهم ارزقه
ماال ،وولدا ،وبارك له» .9
 .2وه���و الذي �سع���ى يف زواج خادمه
ربيع���ة بن كعب الأ�سلم���ي ،رغم فقره
ألح عليه فيه ،يروي ربيعة:
وحاجته ،و� َّ
كنتُ �أخدم النب���ي فقال يل النبي :يا
ربيعة� ،أال تتزوج؟ قال :فقلتُ  :ال واهلل
يا ر�سول اهلل ،م���ا �أريد �أن �أتز َّوج؛ ما
أحب �أن
عن���دي م���ا يُقيم املر�أة ،وم���ا � ّ ُ
ي�شغلن���ي عنك �شيء .ق���ال :ف�أعر�ض
عني ،ثم قال يل بع���د ذلك :ياربيعة،
�أال تت���زوج؟ ق���ال :فقل���تُ  :ال واهلل يا
ر�س���ول اهلل ،ما �أريد �أن �أت���ز َّوج ،وما
أحب �أن
عن���دي م���ا يُقيم املر�أة ،وم���ا � ّ ُ
ي�شغلني عنك �ش���يء .ف�أعر�ض ع ِنّي.
وقال :ثم راجعتُ نف�سي ،فقلتُ  :واهلل
يا ر�سول اهلل �أنت �أعلم مبا يُ�صلحني
يف الدنيا والآخرة .قال :و�أنا �أقول يف
نف�س���ي :لئن ق���ال يل الثالثة لأقولن:
نع���م .قال :فقال يل الثالثة :يا ربيعة،
�أال تت���زوج؟ قال :فقلتُ  :بلى يا ر�سول
اهللُ ،م ْرنيِ مبا �شئتَ � ،أو مبا �أحببت.
حي
ق���ال« :انطلق �إىل �آل فالن»� .إِىل ٍ ّ
من الأن�صار.10 ...
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فك ـ ـ ــر

 .3وحر����ص النبي على عيادة خادمه
الغ�ل�ام اليه���ودي يف مر�ضه ،وحر�ص
عل���ى �إ�سالم���ه ،قال �أن�س ب���ن مالك:
«كان غ�ل�ام يهودي يخ���دم النبي [
فمر�ض ،ف�أتاه يعوده ،فقعد عند ر�أ�سه
فقال له� :أ�سل���م ،فنظر �إىل �أبيه وهو
عنده ،فقال� :أطع �أبا القا�سم ،ف�أ�سلم،
فخرج النبي [ وه���و يقول :احلمد
هلل الذي �أنقذه من النار».11
وبالعم���وم فق���د كان النب���ي [ خري
رج���ل خلادمه ،من الرف���ق به والعفو
ع���ن �أخطائه وع���دم الت�ضيي���ق عليه
حتى لفظة «�أف» مل يكن يقولها؛ فعن
�أن�س ر�ض���ي اهلل عنه ق���ال« :خدمت
ر�س���ول اهلل [ ع�شر �سنني ،واهلل ما
قال يل �أُ ٍف قط ،وال قال يل ل�شيء مل
فعلت كذا وهلاّ فعلت كذا؟» .12
وقد نهى الإ�سالم عن ظلم اخلادم �أو
ه�ضمه حق���ه �أو االعتداء عليه ،ومن
ينظ���ر يف ن�صو����ص النهي ع���ن هذا
ي�شعر لأول وهل���ة باملفاج�أة من �شدة
العبارات والألفاظ.
فال يجوز ظلم اخلادم يف �أجره ،فهذا
من �أ�سباب خ�صومة اهلل يوم القيامة
كم���ا قال النبي [« :قال اهلل :ثالثة
�أنا خ�صمهم يوم القيامة :رجل �أعطى
بي ث���م غدر ،ورج���ل باع ح���را ف�أكل
ثمنه ،ورجل ا�ست�أجر �أجريا فا�ستوفى
من���ه ومل يعطه �أج���ره» ،13وك�أمنا يف
احلدي���ث ر ٌّد على ه���ذه النف�س التي
قد يغويه���ا ويغريها ظل���م اخلادم �أن
ال �سن���د له وال ظه���ر وال قوم يُخ�شى
منه���م ،فكان اهلل تب���ارك وتعاىل هو
�صاحب اخل�صومة للخادم.
ونه���ى الإ�س�ل�ام عن �ض���رب اخلادم،
خ�صو�صا على وجهه ،وقد �أمر النبي
[ بعت���ق جاري���ة لطمه���ا �سيده���ا،
فتعل���م �أ�صحاب���ه الق�صا����ص للخدم
م���ن �أنف�سهم و�أبنائه���م و�صار �ضرب
اخلادم مما يخ�شى منه املرء فيهرب،
46
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م���ن بعد ما كان اخل���ادم ملكا ل�سيده [ فق���ال�« :أعتقوها» ،قال���وا :لي�س
كما ه���و احل���ال يف اجلاهلية الأوىل لهم خادم غريها ،قال« :فلي�ستخدموها
ويف جاهليتن���ا املعا�ص���رة  ،14ي���روي ف�إذا ا�ستغنوا عنها فليخلوا �سبيلها» .15
معاوي���ة ب���ن �سويد بن مق���رن املزين:
ومث���ل ذل���ك ما ج���رى لأب���ي م�سعود
«لَ َط ْم���تُ موىل لنا فهرب���تُ  ،ثم جئت
الب���دري ال���ذي ق���ال« :كن���ت �أ�ضرب
قبيل الظهر ف�صليت خلف �أبي فدعاه
ودع���اين ،ثم قال :امتث���ل منه (يعني :غالما يل .ف�سَ مِ ْعتُ من خلفي �صوتا:
«اعل���م� ،أبا م�سع���ود ..هلل �أقدر عليك
اقت�ص منه) ،فعفا «اخلادم»،
َ���ت ف�إذا هو ر�سول
منك عليه» ،فالتَف ُّ
اهلل ،فقل���ت« :يا ر�س���ول اهلل ،هو حر
ظلم الخادم
لوج���ه اهلل» ،فق���ال�« :أما لو مل تفعل،
16
لَل َ َف َحتْك النار� ،أو مَل َ َّ�ستْك النار» .
في أجره من

أسباب خصومة
وكان نبين���ا قدوة يف ه���ذا ،فعن عائ�شة
ر�ض���ي اهلل عنه���ا قال���ت« :م���ا �ض���رب
اهلل عز وجل
ً
ر�سول اهلل [ �شيئا قط بيده وال امر�أة
يوم القيامة
وال خاد ًما �إال �أن يجاهد يف �سبيل اهلل،
ث���م قال :كن���ا بني ُمق���رن على عهد وم���ا نيل من���ه �ش���يء ق���ط فينتقم من
ر�س���ول اهلل [ لي�س لن���ا �إال خادمة �صاحبه� ،إال �أن ينتهك �شيء من حمارم
واحدة فلطمها �أحدنا فبلغ ذلك النبي اهلل فينتقم هلل عز وجل».17

بل ولقد نه���ى النبي عن الدعاء على
اخل���ادم ،وجعله بع���د النف�س والأهل،
ق���ال [ «ال تدعوا على �أنف�سكم ،وال
تدعوا عل���ى �أوالدكم ،وال تدعوا على
خدمك���م ،وال تدعوا على �أموالكم ،ال
توافقوا من اهلل تبارك وتعاىل �ساعة
نيل فيها عطاء ،في�ستجيب لكم».18
وباجلمل���ة ف����إن اخلدم مم���ن ينبغي
�أن يُعا َمل���وا بالرحم���ة ،مل���ا ه���م في���ه
م���ن احلاجة والفق���ر والغربة �أحيانا،
ويف احلدي���ث «الراحم���ون يرحمه���م
الرحم���ن ،ارحم���وا �أه���ل الأر����ض
يرحمكم �أهل ال�سماء»  ,19ولقد توعد
النب���ي [ �أولئك اجلفاة ذوي الغلظة
فق���ال« :ال يرح���م اهلل م���ن ال يرحم
النا�س».20

ينبغي أن
يعامل الخادم
بالرحمة لما
هو فيه من
الحاجة والفقر
والغربة أحيا ًنا

ولقد �سمعت من �أ�صحاب الدين ممن
�أنع���م اهلل عليه���م كث�ي�را م���ن التفنن
يف معامل���ة اخل���دم ،كا�ستقبالهم من
املطار ،و�إ�شعاره���م بالألفة وتخفيف
الغرب���ة عنه���م ،والرف���ق يف تعليمهم
ع���ادات البل���د وا�ستعم���ال �أجه���زة
الطب���خ والتنظي���ف والغ�سي���ل مما ال م�ستقب���ل الأيام مثل���ه ..لو تذكر هذا
يعرفون ا�ستعمال���ه ،والإغداق عليهم ل�شك���ر نعم���ة اهلل علي���ه وعامل ذلك
يف الأعي���اد ،وم�ساعدته���م يف �أعمال اخلادم مبا يحب �أن يُعامل به ،وكم يف
اخلدمة ،والتخفيف عنهم ،والتلطف التاريخ من مل���وك حتولوا �إىل فقراء
بهم حال �ضيقهم وغ�ضبهم ومر�ضهم ،مت�سولني يتكفف���ون النا�س ،ومل يجد
والإح�س���ان �إليه���م و�إىل ذويهم �سواء �أوالده���م –بع���د الع���ز واملل���ك -نعال
�أكان���وا يف ذات البل���د �أو يف غريه���ا ،يلب�سون���ه ف�صاروا حف���اة ،وال طعاما
ومتكينهم م���ن زيارة ذويهم واالت�صال �سوى ك�سرات خبز ياب�سة!!
رب به�ؤالء �إمنا هــــــو �شكــــر لنعمة
معه���م ،و�سمع���ت يف ه���ذا ق�صَ ً
�ص���ا فال ُّ
عجيبا .والعدي���د منها انتهى ب�إ�سالم اهلل واتقـــاء لتحوالت الأيـــــام التي ال
ه����ؤالء اخل���دم ،حتى م���ن كان يفعل تــــــــدوم على حــال.
ه���ذا غافال عن ني���ة الدعوة �إىل اهلل الهوامـ ـ ـ ـ ــ�ش
 -  1البخاري (.)5703
و�إدخالهم يف الدين.
ولو تذكر املرء نعمة اهلل عليه �إذ جعله
�صاحب غنى ومال ،وقد كان ميكن �أن
يك���ون مكان هذا اخلادم ،بل لو تذكر
�أن �أح���دا ال ي�ضمن حت���ول نعمة اهلل
عنه و�أن ي�صري فعال يف

 -  2البخ���اري يف الأدب املف���رد (� ،)82أحمد
( ،)17218والن�سائي ( ،)9185وح�سنه �شعيب
الأرنا�ؤوط و�صححه الألباين.
 -  3البخاري يف الأدب املفرد ( ،)197وح�سنه
الألباين.
 -  4البخاري (.)2418

 -  5البخاري يف الأدب املفرد ( ،)550وح�سنه
الألباين.
 -  6البخاري ( ،)5703م�سلم (.)1662
 -  7اب���ن حب���ان ( ،)4314و�أبويعلى (،)1472
وقال ح�سني �سليم �أ�سد :رجاله ثقات.
� -  8أبوداود ( ،)5164و�صححه الألباين.
 -  9البخاري (.)1881
� -  10أحم���د ( ،)16627واحلاك���م ()2718
وقال :على �شرط م�سلم.
 -  11البخاري (.)1290
 -  12البخاري ( ،)2616م�سلم (.)2309
 -  13البخاري (.)2114
 -  14حتم���ل لنا ال�صح���ف والأخبار �أنباء يف
غاي���ة الغراب���ة والده�شة عن معامل���ة �أقوام
خلدمه���م ،بال�ضرب والتعذي���ب والكي ،ومما
ه���و م�شه���ور �أن بع�ضهم ت�سب���ب يف عاهات
دائم���ة كالعمى وال�صمم مم���ا ينزله بخادمه،
وبع�ضه���م اكت�شف �أنه حب����س خادمه يف بيته
�أو مزرعته ل�سنني و�صلت �إىل ثماين �أو ع�شر
�سن�ي�ن ،ولعل م���ا خفي يكون �أعظ���م ..وهذا
غ�ي�ر اال�ستعب���اد ال���ذي يجري عل���ى العمال
والفق���راء الذي���ن ت�ستغل حاجته���م وفقرهم
يف �إذالله���م وامت�صا����ص جمهوداتهم ،ورمبا
دمائهم يف الأعمال ال�شاقة ولوقت طويل بال
رحمة وال �شفقة.
 -  15م�سلم (.)1658
 -  16م�سلم (.)1659
 -  17م�سلم (.)2328
� -  18أبوداود ( ،)1532و�صححه الألباين.
� -  19أحم���د (� )6494أب���وداود (،)4941
الرتمذي ( ،)1924و�صححه الألباين.
 -  20البخاري ( ،)6941م�سلم (.)2319
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حوار :عبدالر�شيــد را�شـــد

خمتارات من الأوقاف

()2-1

ليمان

ضل س

جسور
ا
م .ف
ة
س
م مؤس
ر خاص
مدير عا
في حوا
إلسالم
عريف با
للت
�شخ�صية من العيار الثقيل يف حمراب
الدع���وة ومي���دان الدع���اة ،ا�ستط���اع
بتوفي���ق اهلل ث���م ب�إخال�ص���ه اخرتاق
احلواجز التي منعت و�صول الإ�سالم
�إىل كثري من خلق اهلل ،فحمل حقيبته
متنق�ل�ا م���ن بل���دة لأخ���رى� ،أملاً يف
ت�صحيح �صورة الإ�سالم التي ر�أى فيها
مبتغاه ،فهجر الديار والأوطان ليحلق
يف �سم���اء ال�شرق والغ���رب ،وي�ؤ�س�س
الكث�ي�ر من بي���وت الدع���وة والدعاة،
ولي�صب���ح واحدا م���ن م�شاهري العامل
يف ت�صحي���ح املفاهي���م املغلوط���ة عن
الإ�سالم ،طمعا يف ثواب اهلل ور�ضاه،
دائ���م ال�سف���ر والرتح���ال م���ن �أج���ل
ر�سالته التي �سخر لها حياته ،تقت�سم
معه �أ�سرته ذلك العناء الذي ي�صاحب
تنقالته وجوالت���ه ،ولأنه �أدرك �أهمية
م���ا يقوم به فقد هان���ت عليه الدنيا،
ومل تغ���ره �أو ت�ؤثر يوما على خطواته،
وفرح���ت �أ�سرت���ه مب�شاركت���ه الأجر،
فكانت خري عون له على ت�أدية واجبه،
ودفعه لتحقيق طموحاته ،التقيناه يف
زي���ارة عاجل���ة لإدارة الإعالم الديني
بوزارة الأوق���اف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
بدول���ة الكوي���ت ،فحلقن���ا مع���ه يف
ق�ضاي���ا كثرية ت�ص���ب جميعها يف نهر
الدعوة وجه���وده امل�شهودة يف ال�شرق
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والغ���رب ،فلم�سن���ا يف حديثه توا�ضع
العامل ،وفطنة امل�ؤمن ،وهمة �صاحب
الر�سالة ،وفرحته ،وهو يخربنا بنطق
بع����ض الإ�سرائيلي�ي�ن ال�شه���ادة على
يديه ،وعن �إجنازاته التي كانت ب�صمة
وعالمة �شهد به���ا القا�صي والداين،
لتكون يف ميزان ح�سناته يوم القيامة
�شاه���دة ل���ه ال علي���ه ،وق�ضايا �أخرى
كث�ي�رة ..فم���اذا ق���ال فيها ،ه���ذا ما
�ستجي���ب عنه ال�سط���ور التالية ف�إىل
ن�ص احلوار:

�أنتج���ت م�ؤ�س�س���ة ج�س���ور للتعري���ف
بالإ�س�ل�ام �سل�سل���ة م���ن الأف�ل�ام
الوثائقي���ة بعنوان “ال�ضباب ينق�شع”،
اجل���زء الأول منه���ا فيل���م “الإ�س�ل�ام
باخت�ص���ار” ،وهن���ا البد م���ن التوجه
بال�شكر اجلزيل لأ�ستاذ �إدارة الإعالم
الدين���ي الإعالم���ي املتمي���ز �ص�ل�اح
�أب���ا اخليل على جه���وده امللمو�سة يف
ت�سوي���ق فيلم “الإ�س�ل�ام باخت�صار”،
ودوره الب���ارز يف دع���م كل �أن�شط���ة
م�ؤ�س�سة ج�سور ب�شكل عام.

وي�ستط���رد :ويف احلقيق���ة ه���و م���ن
ال�شخ�صي���ات الت���ي ت���درك متام���ا
ترجمنا “اإلسالم
�أهمي���ة الر�سال���ة الإعالمي���ة ودورها
امل�ؤث���ر يف ت�صحي���ح �ص���ورة الإ�سالم،
باختصار” إلى
وبراجم���ه خ�ي�ر �شاه���د عل���ى ذلك،
31لغة منها اللغة
حي���ث تتميز بالتطور ومواكبة الع�صر
العبرية وقمنا
والدرا�س���ة اجلي���دة للواق���ع الدعوي
والإعالمي ،وبالت���ايل �إنتاج وت�شجيع
بتلقين الشهادة
وت�سوي���ق كل م���ا م���ن �ش�أن���ه �إث���راء
لإلسرائيليين
ال�ساح���ة الإعالمية والدعوية ،ب�شكل
أنفسهم
يلق���ى قب���وال و�صدى يف كاف���ة �أرجاء
املعم���ورة ،ثم ينتق���ل الداعية �سليمان
م .فا�ضل �س�������ليمان ،باعتبارك رئي�س لتكمل���ة احلديث عن اجلزء الأول من
م�ؤ�س�سة ج�س�������ور للتعريف بالإ�سالم� ،سل�سل���ة “ال�ضباب ينق�شع” وهو فيلم
هل لك �أن تكلمنا عن بع�ض ن�شاطها “الإ�س�ل�ام باخت�ص���ار” ،في�ؤك���د على
�أنه ق���د مت ترجمته �إىل  31لغة حتى
الدعوي؟

الآن ،منه���ا اللغة العربي���ة ،الفتا �إىل امل�ؤ�س�سات �أجمعت عل���ى �أن معتنقي
�أنه �شخ�صي���ا قد قام بتلقني ال�شهادة الإ�سالم من الن�س���اء �ضعف الرجال،
وكان ينبغ���ي �أن يكون العك�س لو كانت
لبع�ض الإ�سرائيليني.
اتهاماته���م �صحيح���ة ،حي���ث �إن اجنذاب
وي�ضيف �سليم���ان :تتن���اول ال�سل�سلة
الن�ساء للإ�سالم �أكرث من الرجال.
الأق�س���ام الإمياني���ة التالي���ة “�إثب���ات
وج���ود اهلل للملحدي���ن -معن���ى كلمة
�إ�س�ل�ام -اجله���اد �ض���د الإره���اب”،
“المرأة في
وذل���ك لدح����ض �شبه���ة �أن الإ�س�ل�ام
دين الإرهاب ،مل���ن يروجون ب�أنه دين
اإلسالم” للتأكيد
العن���ف ،وق���د مت ت�صوي���ره يف  7دول
على أن اإلسالم
مع  10م�سلمني ،منهم  2يهود ،و�أحد
لم يظلم المرأة
الفائزين بجائزة نوبل لل�سالم.
ولق���د �أنتجت م�ؤ�س�س���ة ج�سور �أخريا
فيل���م “امل���ر�أة يف الإ�س�ل�ام” ،وذل���ك
لدح����ض �شبهة �أن الإ�سالم دين يظلم
امل���ر�أة وي�ضهدها ،ويف���رق بينها وبني
الرجل بطريقة �سلبية ،وقد مت ت�صويره
يف  11مدينة يف  9دول ،وعقدة الفيلم
التي يحاول حلها �أنه وبالرغم من �أن
الإ�سالم ي�شتهر عنه –كذبا� -أنه دين
يظلم املر�أة وي�ضهدها ف�إن معظم من
يدخل الإ�س�ل�ام هن من الن�ساء ،فقد
�أو�ضحت جامعة كمربدج ال�شهرية �أن
ن�سب���ة الن�س���اء من معتنق���ي الإ�سالم
متث���ل  % 75يف �إجنل�ت�را وال�سويد،
ويف هوجن كوجن ت�صل لــ  ،% 90وكل

وصورناه في 11
مدينة بـ  9دول

وق���ام الفيلم –�أي�ض���ا -مبقابالت مع
ع���دة ن�ساء يف “بلجي���كا – اليونان –
�سريالن���كا – هوجن ك���وجن – هوالندا
– بريطاني���ا – �أم�ي�ركا” ،لي�ستك�شف
الفيلم م���ن جتارب ه���ذه الن�ساء �سر
اجنذابه���ن للإ�س�ل�ام ،و�إذا باملفاج�أة
حت���دث بالفيل���م ،وه���و �أن معظ���م
الن�س���اء جذبه���ن مفه���وم احلرية يف
الإ�س�ل�ام ،على عك�س ما توقع الكثري
م���ن النا����س ،حي���ث قال���ت جمموعة
م���ن الن�ساء ال�صيني���ات والأوروبيات،

�إن الإ�س�ل�ام ب���ه حري���ة مل تتوف���ر يف
غ�ي�ره ،حي���ث يتي���ح للم���ر�أة عم�ل�ا
منا�سبا ل���و �أرادت العم���ل �أو الإنفاق
عليه���ا ل���و �أرادت البق���اء باملن���زل..
وذلك على عك�س ما تفر�ضه احلياة يف
الثقافات الأخرى ،كما قالت ال�صينية
“زجن واجن ات�شن���ج” يف هونك���وجن،
حيث �أكدت عل���ى �أن كل امر�أة ينبغي
عليها �أن تعمل لتدفع �إيجار البيت� ،أو
ت�ساهم بن�صف متطلبات البيت ،بينما
الإ�سالم حني �أباح للمر�أة العمل جعل
لها ذمة مالية.
ويكمل الداعية العاملي :يتناول الفيلم
ا�ضطه���اد الن�س���اء يف ال���دول غ�ي�ر
امل�سلم���ة ،حيث يت���م الت�ضييق عليهن
يف لب����س احلج���اب ،وعل���ى الفتيات
يف مدار����س �أوروب���ا واملنتقب���ات على
وجه اخل�صو�ص ،حي���ث يعالج الفيلم
ه���ذا الأمر ب�ص���ورة وا�ضحة ،ويلتقي
م���ع �شخ�صيات عاملي���ة ،منهم د.ر�شا
الد�سوق���ي من جامع���ة الأزهر ،وهي
نا�شط���ة �أمريكية وعامل���ة من الأزهر،
وليل���ى �أحم���د� ،أ�ست���اذة يف جامع���ة
هارف���ارد الأمريكي���ة ال�شه�ي�رة ،م���ن
كلي���ة الإلهيات ،والتي كتبت كتابا عن
احلجاب �أ�سمته “الث���ورة ال�صامتة”،
تك�ش���ف في���ه �أ�سرار ازدي���اد معدالت
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خمتارات من الأوقاف

1888808

 tﻣﺴﺎﻋﺪات ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب رﻗــﻢ

008881074

25

ﺳﻬﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن

ﺗﺠــــﻮز اﻟـﺰﻛـــﺎة

 tأﺟﻬـﺰة وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻣـﻨـﺰﻟـﻴﺔ

 tﻛﻔﺎﻟﺔ أﻳﺘﺎم وأﺳـﺮ ودﻋﺎة

 tﺗﻌﻠﻴﻢ ورﺳﻮم دراﺳﻴﺔ وﺣﻘﺎﺋﺐ ﻣﺪرﺳﻴﺔ

 tإﻧﺸﺎء ﻣﺨﻴﻤﺎت وﻏﺮف ﺳﻜﻨﻴﺔ ودﻓﻊ إﻳﺠﺎرات

ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟــﺘــﺒــﺮع ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻻﺳــﺘــﻘــﻄــﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ

 tﺧﺒﺰ و ﻃﺤﻴﻦ
 tﺣﻠﻴﺐ أﻃﻔﺎل

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ

25

ﺳﻬﻢ ا�ﻃﻌﺎم

 tﻃﺮود ﻏﺬاﺋﻴﺔ
 tﺗـــﻤـــــــﻮ ر

ُﻧﻄﻌﻤﻬﻢ
َﻧﺮﻋـﺎﻫـﻢ

25

ﺳﻬﻢ اﻟﺪواء

khaironline.net

ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ اﻟﺘﺒــﺮع ﻣــﻦ ﺧﻼل

 tﻣﻌﺪات ﻃﺒﻴﺔ

 tﻣﺨﺘﺒﺮات وﺗﺤﺎﻟﻴﻞ

 tﺗﺮﻛﻴﺐ أﻃﺮاف ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ  tﺳﻴﺎرات اﺳﻌﺎف

 tأدوﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ

 tﻣﺸﺎﻓﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ

 tﺣﻘﺎﺋﺐ ﻃﺒﻴﺔ
 tﻟﻘﺎﺣﺎت أﻃﻔﺎل

وهناك ن�ش���اط دائم مع املرتدين عن
الإ�س�ل�ام ،ودورات ن�صح و�إر�شاد لهم
من خالل برنامج “خدعة التب�شري”،
وبرنام���ج “اخلطيئ���ة الأ�صلي���ة”،
ونتيج���ة لهذي���ن الربناجمني فقد مت
جناح خط���ة دعوة املرتدين بن�سبة97
 %من احلاالت املرتدة �إىل الإحلاد،
�أما جل�س���ات الن�ص���ح والإر�شاد فقد يتبع اجلزء الثاين

ُﻧﺪاوﻳﻬـﻢ

�أن�ص���ح كل من يروجون ب����أن الإ�سالم
دين يبي���ح قتل الأبري���اء وغريها من
االف�ت�راءات مب�شاهدة ع���دة مقاطع
فيدي���و مل�ؤ�س�س���ة ج�س���ور فقط ،وهي
كافية لدح�ض جميع �شبهاتهم ليعلموا
احلقيقة ،لو كانوا غافلني ،و�أقول لوزارة
الأوق���اف الكويتي���ة :ن�أم���ل ا�ستمرار
دعمك���م امل�شه���ود مل�ؤ�س�س���ة ج�ســـور،
وبخا�ص���ة ن�شاطه���ا يف �إجنلتــــرا.

وﺑــﻌـــﻄﺎﺋـﻜــــــﻢ ...
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كلمة ملن يروجون ب�أن الإ�س���ل���ام يبيح
قت�������ل الأبرياء ،وم�������اذا تقول للأوقاف
الكويتية؟

ﺣــﻔــﻈــﻪ ا�

يف احلقيقة م�ؤ�س�سة ج�سور للتعريف
بالإ�س�ل�ام يف تطور م�ستم���ر ون�شاط
دائ���م ،وقد قام���ت بافتتاح مكتبها يف
بريطانيا وب�ي�روت �أخريا ،كما �أن لها
فروع���ا يف جنوب �إفريقي���ا و�أوغندا،
ون�شاطن���ا حم�صور على  4اجتاهات:
(مع امل�سلمني  -مع غري امل�سلمني  -مع
املرتدين  -مع امل�سلمني املت�شددين �أو
املتطرفني) ،فمع غري امل�سلمني :نقدم
لهم الإ�سالم من خالل حما�ضرات يف
الكنائ�س واجلامعات ،وعرب املقابالت
التلفزيوني���ة واملناظرات مع �أ�صحاب
الديانات الأخرى ،والأفالم الوثائقية
الت���ي �أنتجتها م�ؤ�س�س���ة ج�سور ،وهي

وصل عدد
المتدربين حتى
اآلن إلى  18ألف
متدرب في
 23دولة ،منها
إنجلترا

ﺳــﻮرﻳﺎ ﺗﺴــﺘﻐﻴﺚ

م .فا�ضل ..هل يقت�صر ن�شاط م�ؤ�س�سة
ج�سور على دول الغرب فقط� ،أم ميتد
لدول �إفريقية؟ وما هي �أ�ساليبكم يف
الدعوة؟ وكم عدد املتدربني؟

وي�ضي���ف �سليم���ان :وهن���اك م�ستوى
راب���ع ،وه���و الن���زول يف املوق���ع م���ع
الإخ���وة املتدربني يف دورات امل�سلمني
مث���ل “دورة الرتبية الإميانية” ،والتي
ت�ستغ���رق عدة �أ�سابيع ،وق���د بد�أناها
ب�أكرب م�ساج���د �أوروبا ،وهو “م�سجد
�ش���رق لندن” ،حيث يت���م ربط القلب
بالقر�آن ،لي�صبح غري قادر على ترك
الق���ر�آن �أكرث م���ن � 24ساعة ،وكذلك
دورة الرتبية الروحية وتربية الأخالق
والتوا�ضع غري امل�صطنع.

اﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺔ ﻟــﻨــﺪاء ﺳــﻤــﻮ ا�ﻣــﻴــﺮ اﻟــﺸــﻴــﺦ  /ﺻــﺒــﺎح ا�ﺣــﻤــﺪ اﻟــﺠــﺎﺑــﺮ اﻟــﺼــﺒــﺎح -
ُﺗﻜﺜﻒ اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ ا�ﺻــﻼح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ �ﻏﺎﺛﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري

احلج���اب يف �أم�ي�ركا ،وكلن���ا يعلم �أن
هن���اك �ضغوطا تفوق ال���دول العربية
يف ه���ذا الأم���ر ،فهن���اك ق���د يعتدى
عليه���ا – تفق���د عمله���ا� ،إىل �آخ���ر
مثل ه���ذه امل�ضايق���ات ،كذلك يتناول
الفيلم “دع���اة حرية املر�أة” ،وامل�أمول
�أن تكم���ل الأوق���اف الكويتي���ة خط���ة
توزي���ع هذا الفيلم عل���ى الأ�ساتذة يف
اجلامع���ات واملدار����س الأوروبي���ة يف
الداخ���ل واخل���ارج ،لتغي�ي�ر ال�صورة
النمطية عن الإ�سالم.

� 3أف�ل�ام ،وقامت الأوق���اف الكويتية
بتوزيعه���ا عل���ى �أع���داد كب�ي�رة م���ن
امل�ؤ�س�سات غري الإ�سالمية ،وقد و�صل
ع���دد املتدربني لدينا حت���ى الآن �إىل
� 18أل���ف مت���درب يف  23دولة ،منها
�إجنل�ت�را ،والرتكي���ز يف �إجنل�ت�را من
خالل دورات الدع���وة ،وهي تت�ضمن
كيفية تقدمي الإ�سالم لغري امل�سلمني،
وكي���ف ن���رد ال�شبهات ع���ن الإ�سالم،
وتدري���ب خا�ص لكل ف���رد على حدة،
لإتقان فنون اخلطابة الرائعة.

بلغت ن�سب���ة النج���اح  60%–50مع
املتطرف�ي�ن واملت�شددي���ن ،دون �إهمال
جلل�س���ات الن�ص���ح والإر�ش���اد م���ع
اجلماهري.

م�شاهري اهتدوا

الهولندي «رولف فريس»:

اإلسالم يعوض الفراغ الروحي الذي يعانيه الغرب
“�إن الكني�س���ة مل تع���د تعب����أ بالدي���ن
كم���ا ه���و ح���ال نح���و  % 70م���ن
الهولنديني”.

كان ال�سب���ب الأ�سا�س���ي ال���ذي دفعه
للبحث والتع���رف بعمق عن الإ�سالم،
ومن ثم اعتناقه.

�شارك “رول���ف فري����س” يف امللتق���ى
الوطن���ي الأخ�ي�ر للم�سلم�ي�ن اجلدد
ال���ذي يعقد كل عام يف هولندا ،حيث
يتبادل امل�سلمون الهولنديون القدامى
جتاربهم مع الهولنديني حديثي العهد
بالإ�سالم.

وتابع “ :و�صل���ت يف ليلة مت�أخرا �إىل
القاه���رة ومل �أج���د م����أوى ف�أر�شدين
�أحده���م �إىل م�سجد جماور ،فدخلت
هناك ومنت ومل ي�س�ألني �أحد� :أم�سلم
�أن���ت �أم كاف���ر؟ هل ت�صل���ي �أم ال؟ بل
�سع���ى اجلميع لتق���دمي اخلدمات يل
دون مقابل”.

االعتناء بالجانب
الروحي وإبراز الجانب
اإلنساني لإلسالم
مدخل الغربيين إلى
اإلسالم

ويذك���ر فري����س�“ :إن���ه بع���د اعتناقه
الإ�سالم عكف عل���ى درا�سة الإ�سالم
وعلوم���ه خالل ف�ت�رة ال�سبعينيات يف
معاهد وجامعات الع���امل الإ�سالمي،
وتنق���ل من فا�س �إىل القاهرة ،ثم �إىل
مك���ة املكرم���ة ،ث���م �إىل املدينة حتى
�أ�صبح يلقب بال�شيخ”.

عمل فري����س �إماما مل�سجد ناط���ق بالهولندية،
وم�شرفا على ق�سم الإر�شاد يف جامعة روتردام
الإ�سالمي���ة ،وم�ست�ش���ارا يف البلدية؛ مما �أهله
للقي���ام ب���دور مه���م يف التوجي���ه و�إي�ص���ال ما
ي���راه ر�سال���ة الإ�سالم املفقودة الت���ي يحتاجها
الأوربيون.

وردا على �س����ؤال حول �أول عالقة له
بالإ�سالم ،قال فري�س�“ :إنه كان يعي�ش
ع���امل املو�سيق���ى ال�صاخب يف جنوب
�إفريقيا ،وتعرف على فرقة مو�سيقية
مل�سلمني مناه�ضني للعن�صرية”.

و�أ�ض���اف�“ :أح�س�س���ت �أنه���م لبوا يل
حاج���ة روحي���ة ،و�أن���ا املُلهَ���م بع���امل
ت���رك “رول���ف فري����س” ال���ذي لقب
املو�سيقى”.
فيم���ا بع���د ب���ـ “ال�شيخ رفي���ق �أحمد
ويكم���ل فري�س قائ�ل�ا“ :لأين خربت
فري����س” وال���ذي يبلغ م���ن العمر 73
امل�سلم�ي�ن يف دوله���م ،فل���م �أج���د �أي
عاما امل�سيحي���ة واعتنق الإ�سالم منذ
«رولف» كنت
�صعوب���ة يف التوا�ص���ل معه���م وفت���ح
�أن كان �شاب���ا ،وق���ال�“ :إن الإ�س�ل�ام
الطري���ق له���م يف الت�أ�سي�س والتوطني
أحس بفراغ
يعو����ض الفراغ الروح���ي الذي يعانيه
للإ�س�ل�ام يف هولندا باالنطالق ببناء
روحي لم تمأله
الغرب بعد تراجع الكني�سة”.
امل�ساج���د و�إن�ش���اء الهيئ���ات املمثل���ة
لهم”.
لي العائلة وال
ويكمل “ :كنت �أح�س بفراغ روحي مل
متلأه يل العائلة التي هجرت الأديان،
و�أو�ض���ح فري����س “�أن���ه يف بداي���ة
الكنيسة وهو
وال الكني�س���ة الإ�صالحي���ة الكالفينية
م�س�ي�رة الإ�س�ل�ام يف هولندا ،مل يكن
مادفعني ألن
الت���ي انح���درت منه���ا ،وال املو�سيقى
الهولندي���ون يعب����أون كث�ي�را بكلم���ة
ا
مسلم
أكون
ً
التي ا�شتهرت بها ،ولكن انفتاحي على
“�إ�سالم وم�سلمني” ،لأنهم كانوا جمرد
ثقاف���ات �أخرى ،والتعامل االجتماعي
�أقلية من العمال لي�ست حمل اهتمام
املت�سام���ح ،وانك�ش���اف ح�ي�رة روحية ويكم���ل “فري����س” غ�ي�ر �أن ح�س���ن ال�سا�سة والإعالميني ،لكن رغم حالة
وغيبية كنت �أفتقده���ا يف امل�سيحية ،املعامل���ة الت���ي لقيه���ا يف كل ال���دول الت�شوي���ه املمنهجة �أحيان���ا والعفوية
الإ�سالمي���ة التي زارها يف ال�ستينيات يف �أحيان �أخ���رى للإ�سالم ،وال�صورة
هو ما دفعني لأن �أكون م�سلما”.
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النمطية ال�سيئة التي علقت بامل�سلمني ،وبع�ض
الأح���داث التي �شهدها الع���امل يف بداية هذه
الألفي���ة ،ومنه���ا �أح���داث �سبتم�ب�ر يف �أمريكا
ومقتل املخرج الهولندي فان غوخ وغريها؛ مل
يقل���ل ذلك من �إقب���ال الأوربيني على الإ�سالم؛
لأن الكني�سة ابتعدت عن حياة النا�س يف مقابل
تزاي���د ارتب���اط امل�سلم�ي�ن بامل�ساج���د؛ وهو ما
ميثل بدي�ل�ا للفراغ الروحي الذي يعي�شه كثري
من الهولنديني والغربيني”.

ي�ؤك���د عل���ى �أن “االعتن���اء باجلان���ب الروحي
و�إبراز اجلان���ب الإن�ساين للإ�سالم هو املدخل
الذي �أ�صبحن���ا نفتقده يف ر�سالة الإ�سالم �إىل
الغربيني”.
يختت���م فري�س ببيان حقيقة مهمة ،وهي وجود
بع�ض اخللل يف ممار�سات بع�ض امل�سلمني؛ مما
يجعله���م ي�سهم���ون بطريقة غ�ي�ر مق�صودة يف
ت�شويه �صورة الإ�سالم ،قائال�“ :إن هناك �أخطاء
كثرية تنبع من قلة الوعي وعدم و�صول ر�سالة
الإ�سالم احلقيقية �إىل امل�سلمني �أنف�سهم ،فتتم
با�سم الدين �أحيانا �سرقات وجرائم و�سلوكات
غ�ي�ر �سوية ت�سه���م بدورها يف �إي�ص���ال ر�سالة
خاطئ���ة عن الإ�سالم للهولنديني وغريهم”.
• مفكرة الإ�سالم

التسامح في اإلسالم
حممد ا�سعيدة

مل يكن الإ�سالم يوما دين تع�صب �أو دين فئة �أو جمموعة،
كما �أنه مل يكن يوما حكرا على فريق دون �آخر.
�أت���ى الإ�س�ل�ام للإن�سانية جمعاء ،ال ف���رق فيه بني عربي
�أو �أعجم���ى �إال بالتقوى ،وهذا التو�صي���ف يعترب من �أنبل
القيم واملبادئ التي ارتكز عليها الإ�سالم ،حيث كل النا�س
�سوا�سي���ة �إال من ع�صى وخالف تعالي���م الدين الإ�سالمي
احلنيف ،فذاك و�ش�أنه مع اهلل.
الإ�سالم مل ي ْد ُع يوما �إىل العنف بجميع �أ�شكاله ،بل دعا �إىل
التعاي����ش ال�سلمى حتى م���ع الفئات الأخرى غري امل�سلمة،
ودع���ا �إىل التعامل معهم باخللق الكرمي وتقوى اهلل فيهم،
وع���دم ارتكاب الظلم يف حقهم ملجرد �أنهم غري م�سلمني،
حيث نظم كيفي���ة التعامل معهم يف �إطار يحفظ كرامتهم
و�أعرا�ضه���م و�أرزاقه���م ،لذلك فكل من يطل���ع جيدا على
الدي���ن الإ�سالمي يدرك قطعا �أن هذا الدين دين �سماحة
و�س�ل�ام وتعاي����ش واحرتام للأدي���ان الأخ���رى ،والأقليات
مبختل���ف توجهاتها الفكرية والثقافي���ة والعقائدية ..وقد
�أتى يف جوهره موحدا جلميع الفئات الإن�سانية والب�شرية
دون تفرق���ة؛ تكري�سا ملبد�أ القب���ول بالآخر والتعامل معه
يف ج���و من االحرتام وامل�ساواة والعدالة ،بغ�ض النظر عن
دينه �أو لونه �أو فكره.
�إن مب���د�أ التعامل احل�ض���اري والإن�ساين م���ع غري امل�سلم
يف الإ�س�ل�ام قد يحوله من موق���ع العداء �إىل موقع الويل
احلميم ،لذلك فالإ�سالم يف جوهره هو دين الألفة وال�سالم
والإح�سان والإن�سانية ،واملوعظة احل�سنة وعدم الإكراه يف
الدين واملعتقد ،و�أكرب دليل على ذلك هو املمار�سة النبوية
ال�سامي���ة لر�س���ول اهلل [ ،حيث كان املث���ال الأبرز على
الإطالق يف التعامل بالرفق واللني وحفظ كرامة واحرتام
كل م���ن يختل���ف معه���م يف الدي���ن �أو الفك���ر �أو العقيدة،
و�أي�ضا يف كيفية التعاي�ش معهم دون �أدنى تفرقة �أو متييز؛
جت�سيدا لكل القيم النبيلة التي دعا �إليها الإ�سالم.
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دعوة غري امل�سلمني

د� /أحمــد الغريـــب باحث يف الدرا�سات الإ�سالمية

بعد بعثة النبي [ حتدى كفار قري�ش
حتد ًيا غريب���ا يع ّر�ض دعوته و�سمعته
و�صدقه بني قومه للخطر بل والزوال،
هذا التحدي قائم على عر�ض ب�سيط
يتمثل يف �أن ي�أتوا مبثل ما قد جاء به
من عند اهلل ،فتحداهم �أوال ب�أن ي�أتوا
مبثل الق���ر�آن ،ثم حتداه���م ثان ًيا ب�أن
ي�أتوا بع�شر �سور من مثله ،ثم حتداهم
ثال ًث���ا ب�أن ي�أتوا بثالث �آيات� ،أي بقدر
�أ�صغ���ر �سورة يف الق���ر�آن وهي �سورة
الكوثر ,فخاطبهم بق���ول اهلل تعاىل:
} َو�إِن ُكنتُ��� ْم فيِ َريْ���ب ممِّ َّ ���ا نَ َّزلْنَا َعلَى
ِ�سورةٍ ِّمن ِّمثْلِهِ {.
َعبْدِ نَا فَ�أْتُوا ْ ب ُ

يق���ول ابن القيم�« :إن ح�صل لكم ريب
يف الق���ر�آن الكرمي و�صدق من جاء به
وقلت���م �إنه مفتعل ف�أتوا ب�سورة واحدة
ت�شبه���ه ،وهذا خطاب لأه���ل الأر�ض
�أجمعهم ،ومن املح���ال �أن ي�أتي واحد
منهم بكالم يفتعله ويختلقه من تلقاء
نف�سه ثم يطالب �أهل الأر�ض بجمعهم
�أن يعار�ض���وه يف �أي�سر جزء منه ،كون
مقداره ثالث �آيات من عدة �ألوف ،ثم
تعجز اخلالئق كلهم عن ذلك».2

كيف
تدعو
3
الدينيا؟..

«و�أكد تع���اىل هذا التوبي���خ والتقريع
والتعجيز ب�أن قال} :وَا ْد ُعوا ُ�ش َهدَا َء ُك ْم
مِ ��� ْن ُدونِ اهلل �إِ ْن ُكنْتُ ْم �صَ ادِ قِ نيَ{ كما
املعج���ز مل���ن يدع���ي مقاومته:
يق���ول
ّ
�أثبتن���ا يف ما م�ضى �ض���رورة النبوات بعي�س���ى ابن مرمي يف الدنيا والآخرة،
للع���امل ،و�أنها من متام حكمة اهلل يف والأنبي���اء �إخوة لعالت� ،أمهاتهم �شتى
خلقه ,والقدح فيها هو قدح يف اخلالق ودينهم واحد».1
احلكي���م ،ويعل���م املواف���ق واملخال���ف �إذا عل���م ذلك ف�إن طرحنا �أدلة �إثبات
�أن الدي���ن الوحي���د ال���ذي ي�ؤمن بكل
نب���وة حممد [ ه���و يف نف�سه تدليل
الأنبي���اء والر�س���ل هو دي���ن الإ�سالم،
على باق���ي النبوات بدالل���ة االلتزام,
ب���ل �إن �إثبات نبوة حممد [ وتقرير
فيكف���ي يف �إثب���ات نب���وة كل نب���ي �أن
ر�سالت���ه هو �إثبات لنبوة كل نبي قبله،
نثبت نبوة من �أتى خامتا لهم� ,شاهدا
وقد جاءت حمكمات الوحي بذلك يف
عليه���م ،معظم���ا لقدره���م ،ومق���ررا
مثل ق���وه تعاىل�} :آمَ��� َن ال َّر ُ�سو ُل بمَِ ا
�أُنْ َل �إلَيهِ مِ ن رب���ه وَالمْ ُ�ؤْمِ نُون ُكل �آَمن لر�سالة التوحي���د التي جاءوا بها من
َ
َ َ
���زِ ِ ْ ْ َ ِّ
ب���اهلل ومَلاَ ئ َكتهِ و ُكتُ ِبهِ ور�سلِهِ اَل نُ َفر ُق قبله.
َ
َ
ِّ
َُ ُ
بَينَْ � َأح ٍد مِ ْن ُر ُ�سلِهِ { ،وثبت يف ال�سنة وكم���ا ذكرنا م���ن قبل ف����إن الالديني
ع���ن النبي [ قوله�« :أنا �أوىل النا�س يعظ���م عقله ويقدمه عل���ى كل �شيء،
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فينبغ���ي خماطبته باحلج���ج العقلية
والإلزام���ات الت���ي ال ي�ستطي���ع عنها
انفكا ًكا ،ولذا ف�إن اال�ستدالل باملعجزة
وخ���وارق الع���ادات على نب���وة �سيدنا
حممد [ �سرنجئها �إىل �آخر املقال،
ون�شري هنا �إليها �إ�شارة عابرة ,وليكن
حديثنا عن الق���ر�آن الكرمي من حيث
داللته الإجمالية على نبوة النبي [،
ال بالتفكر يف مفردات بالغة كل �آية،
فه���ذا ال يفهم���ه من ال يفق���ه الل�سان
العرب���ي ،و�إمن���ا ب�إثب���ات التحدي به
ووج���ه داللة هذا التح���دي على نبوة
حمم���د [ ،و�سنذك���ر ث�ل�اث �ص���ور
للتحدي بالقر�آن الكرمي:

َكيْ َف قَ��� َّدر .ثُ َّم نَ َظ َر .ثُ َّم َع َب�سَ َوبَ�سَ َر.
َا�ستَ ْكبرَََ .فق���ا َل �إِ ْن هذا �إِ اَّل
ثُ��� َّم َ�أ ْدبَ َر و ْ
ِ�س ْح��� ٌر يُ ْ�ؤثَ ُر� .إِ ْن هذا ِ�إ اَّل قَ��� ْو ُل الْ َب َ�شرِ
} ..وكانوا �أ�ش���د النا�س حر�صا على
�إقامة حجة يكذبونه بها».5

�أجه���د عل���ي بكل من تق���در عليه من
�أ�صحابك و�أعوانك و�أوليائك وال تبق
منه���م �أحدا حتى ت�ستعني به ،فهذا ال
يقدم عليه �إال �أجه���ل العامل و�أحمقه
و�أ�سخف���ه عق�ل�ا �إن كان غ�ي�ر واثق
ب�صحة ما يدعيه� ،أو �أكملهم و�أف�ضلهم
ث���م �إن م���دة التح���دي ق���د طال���ت
و�أ�صدقهم و�أوثقهم مبا يقوله».3
وكف���ار قري�ش وكبارهم ي���رون يف كل
وك�أن اب���ن القي���م ل���و كان يف زمانن���ا يوم ول���دا من �أوالده���م يكفر بدينهم
ل�ض���رب املثال برجل �ضعيف �صعلوك الق���دمي ويتبع دع���وة الر�سول حممد
يقول مللك قوي ذو ح�شم وجند� :أعلى [ ،ثم هاج���ر النبي [« .وتواترت
م���ا يف خيل���ك اركب���ه ،ف�إن ه���ذا من
الوقائ���ع واحل���روب بين���ه وبينه���م
�أحم���ق النا�س و�أجهله���م حيث اجرت�أ
فقتل���ت �صناديدهم ،و�سبيت ذراريهم
على من هو قادر على �أن يبط�ش به.
ون�سا�ؤه���م ،وانتهب���ت �أمواله���م ،ومل
وقد �ضرب بع�ض العلماء مثال يح�سن يتعر�ض �أح���د ملعار�ضت���ه ،فلو قدروا
ذك���ره هن���ا ،فلو قال نب���ي� :إن عالمة عليها الفت���دوا بها �أنف�سهم و�أوالدهم
نب ّوتي �أين �أرفع �أ�صبعي يف هذا اليوم و�أهاليهم و�أمواله���م .ولكان الأمر يف
وال يق���در �أحد من العامل�ي�ن �أن يرفع ذلك قريبا �سهال عليهم� ،إذ كانوا �أهل
�أ�صبع���ه مثلي ،فل���و «مل يعار�ضه �أحد ل�سان وف�صاحة ،و�شعر وخطابة.
يف ذل���ك الي���وم ،ثبت �صدق���ه ،وكان
فقد قدرتهم على احلركة مع �سالمة فلم���ا مل ي�أتوا بذل���ك وال ادعوه �صح
�أنهم كانوا عاجزين عنه» .6
الأع�ضاء من �أعظم املعجزات» .4
«ومعل���وم �أن �إرادتهم كان���ت من �أ�شد وال يرت���اب عاق���ل �أن «دف���ع حت���دي
الإرادات على تكذيبه و�إبطال حجته ،املتح���دي بنظم كالم �أهون من الدفع
و�أنه���م كانوا �أحر�ص النا�س على ذلك بال�سيف» ،7و�إال فما الذي يلجئهم �إىل
حتى قالوا فيه ما يعلم �أنه باطل ب�أدنى ال�سيف واحل���رب والقتل �إال �إن كانوا
نظ���ر ،وفيل�سوفهـــم الكبيـــر الوحيـــد عاجزين ع���ن الإتيان ب�س���ورة واحدة
} َف َّك َر َو َق َّد َرَ .ف ُق ِت َل َكيْ َف َق َّد َر .ثُ َّم ُق ِت َل من مثل هذا القر�آن.

الالديني يعظم
عقله ويقدمه
على كل شيء لذا
يجب مخاطبته
بالحجج العقلية
واإللزامات التي
ال يستطيع عنها
ً
انفكاكا
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دعوة غري امل�سلمني

وحتى يكون اال�ست���دالل بهذا الدليل
جامع���ا مانع���ا ف�إنا نرد عل���ى ما قد
ي�ش ّغ���ب بع�ضه���م ب���ه م���ن �أن بع����ض
مدعي النب���وة قد زعم �أنه �أتى بكالم
هو كالقر�آن يف نظمه وجزالته كالذي
قال���ه م�سيلمة« :الفي���ل وما �أدراك ما
الفيل له ذنب وثيل وخرطوم طويل».
وال���رد عليه���م� :أن���ه ملا �سم���ع �أبوبكر
ال�صدي���ق مثل هذا ال���كالم قال لبني
حنيفة قوم م�سيلمة:
«ويحكم �أين ذهب بكم ,واهلل� ،إن هذا
ال���كالم ما خرج م���ن �إل وال بر .يعني
من �إل :من اهلل».8
وق���د ا�ستخ���دم �أبوبك���ر ر�ض���ي اهلل
عنه معهم الدلي���ل العقلي «وا�ستفهم
ا�ستفهام املنك���ر عليهم لفرط التباين
وع���دم االلتبا�س وظه���ور االفرتاء على
ه���ذا ال���كالم ،و�أن اهلل ال يتكل���م مبثل
ه���ذا الهذي���ان» .9ورده���م �إىل عقولهم
ليتفك���روا ب�سجيته���م العربي���ة يف هذا
ال���كالم الركيك ال�سخي���ف ويذعنوا �أنه
لي����س ب���كالم �إل���ه ،ب���ل وال يعار����ض به
كالم الإل���ه ،ولذلك ف����إن بع�ض من اتبع
م�سيلمة كان ي�شهد على كذبه حتى قال
قولته امل�شهورة� :أما �إين �أعلم �أنك كاذب
و�أن حمم���دا �صادق ،ولكن كذاب ربيعة
(يعن���ي م�سيلمة) �أح���ب �إيل من �صادق
م�ضر(يعني حممدا [).10
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تحدى النبي
صل اهلل عليه
وسلم اليهود
في زعمهم
بأنهم أبناء اهلل
وأحبائه بأن
يتمنو الموت
ثم �إننا نقلب ه���ذا االعرتا�ض عليهم
فالذي���ن «رام���وا معار�ضت���ه كان م���ا
عار�ضوه من �أقوى الأدلة على �صدقه
ف�إنهم �أتوا ب�شيء ي�ستحي العقالء من
�سماع���ه ويحكم���ون ب�سماجت���ه وقبح
ركاكته وخ�سته ،فهو كمن �أظهر طيبا
مل ي�ش ّم �أح���د مثل ريحه قط وحتدى
اخلالئ َق ملو َكه���م و�سو َقتهم ب�أن ي�أتوا
بذ ّرة طي���ب مثله ،فا�ستح���ى العقالء
وعرفوا عجزهم وجاء ا ُ
حل َمقاء بعذِ رة
منتن���ة خبيثة وقالوا قد جئنا مبثل ما
جئت به ،فهل يزيد هذا ما جاء به �إال
قو ًة وبرها ًنا وعظم ًة وجالل ًة؟».11
ث���م مل���ا كان اليه���ود ق���د ا�شرتكوا مع
امل�شرك�ي�ن يف كونه���م �أ�ش���د النا����س

ع���داوة للم�ؤمنني ،ف����إن اهلل عز وجل
ق���د �أن���زل عل���ى نبين���ا حمم���د �آيات
ليتحداهم حتديا �آخر من نوع خا�ص,
ه���ذا التحدي يتلخ����ص يف �أن اليهود
مب���ا �أنهم ق���د زعموا �أنه���م �أبناء اهلل
و�أحبا�ؤه و�أن لهم اجلنة والنعيم املقيم
يف الآخ���رة ف�إن م���ن كان موقنا بذلك
ف�إن���ه �سيتمن���ى لق���اء رب���ه ،وال يلقى
�أحد ربه �إال بعد موته ،فتحداهم ب�أن
يتمنوا امل���وت �إن كانوا �صادقني ،وقد
�أتته���م الفر�ص���ة الت���ي يتخل�صون بها
م���ن هذا النب���ي الذي ف�ض���ح دواخل
نفو�سهم من الكذب واملكر واخلديعة،
وما ارتكبه �سابقوهم من قتل للأنبياء
ونك���ث للعه���ود ،ومع ذلك ف����إن �أحدا
منه���م مل يجر�ؤ على قب���ول التحدي،
ولو ظاه ًرا ،ولو نفا ًقا ،ولو على �سبيل
تكذيب هذا النبي الذي �س ّفه �أقوالهم
ومعتقداته���م يف ذات ال���رب ويف نبوة
الأنبياء.
ث���م ين���زل اهلل قول���ه }ول���ن يتمن���وه
�أب���دا{ ،ويف �آية �أخ���رى }وال يتمنونه
�أب���دا{ ت�أكيدا للتح���دي وتكبيتا لهم،
ب���ل وا�ستث���ارة له���م ك���ي يقب���ل �أحد
منه���م التحدي ،فال يق���دم �أحد على
ذلك وال يجر�ؤ علي���ه ،لعلمهم ب�صدق
حممد [ ،و�أنه ال ينطق عن الهوى،
ولأنه���م يعرفون �أنه النبي ال كذب ،بل
يعرفونه كم���ا يعرف���ون �أبناءهم ،ويف
�أمث���ال ه����ؤالء ق���ال اهلل لنبيـــه [:
}فَ�إِ َّن ُه��� ْم الَ يُ َك ِّذبُون َ
َ���ك َولَكِ َّن َّ
ني
الظالمِ ِ َ
ات ا ِ
ِب�آيَ ِ
هلل يَ ْج َحدُونَ{.

وين���زل اهلل يف كتاب���ه خ�ب�را قاطع���ا
ب����أن �أبا لهب مي���وت على الكفر ،و�أنه
�سي�صلى نا ًرا ذات لهب ،وكان يف هذا
فر�ص���ة �سانحة لأبي له���ب ومن معه
من امل�شركني �أن يتفقوا ويدبروا مك ًرا
بليل ينتج عنه خروج �أبي لهب لي�شهد
�شه���ادة التوحيد ظاه��� ًرا مع �إ�ضماره
الكف���ر ،وماذا لو فعلوا؟ �إنهم بب�ساطة
كانوا �سينالون غر�ضهم ب�أب�سط طريق
و�أ�سهله���ا� .إن حمم���دا [ ملرة ثانية

يعر����ض دعوته عر�ض الواثق الذي ال
اً
جمال لت�صحيح
يرتك با ًبا للعودة وال
اخلط�أ ،ورغ���م كل ذلك؛ ف�إن �أبا لهب
م���ات على الكف���ر ،ومل ي�ؤم���ن طرفة
ع�ي�ن ولو نفا ًقا ،بل و�آثر ال�صعب على
ال�سه���ل� ،آث���ر مقاتلة النب���ي مع كفار
قري����ش وكان ب�إمكان���ه –ل���و كان هذا
القر�آن كذبا� -أن ي�سقطه من �أ�سا�سه
بكلم���ات يتلفظه���ا بل�سان���ه ,فلما مل
يفع���ل ّ
دل ذل���ك على �صدق م���ن �أتى
به���ذا القر�آن من عن���د العليم اخلبري
الذي يعلم ال�سر و�أخفى.

�إن ه���ذه ثالثة موا�ضع �إجمالية يظهر
ملن ت�أملها بتجرد و�إنعام نظر �أن حممد
ب���ن عبداهلل هو ر�سول اهلل ح ًقا ،دون
�أن يكل���ف نف�س���ه النظ���ر يف دالئ���ل
�إعجاز الق���ر�آن اللغوية والبيانية على
وجه التف�صيل ،بل وال النظر فيما دل
علي���ه القر�آن من الآيات الكونية التي
تو�ص���ل �إليها العل���م احلديث ،بل دون
�أن يطلع على املعجزات والآيات التي
�أيد اهلل به���ا نبيه من ان�شقاق القمر،
ونط���ق اجلم���ادات ،وت�سبيح احل�صى
يف يدي���ه ،وخروج امل���اء من بني يديه،
و�إخباره ع���ن املغيبات ما م�ضى منها

وما هو �آت.
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إطالق «جاالكسي نوت  3اليت»
في نهاية الربع األول من 2014
�أ�ش���ار موقع «
�سام موباي���ل» �إىل �أن �شرك���ة �سام�سوجن
الكورية تعتزم
�إطالق هاتفها الذكي اجلديد «جاالك�سي
نوت  3ال
يت» يف نهاية الربع الأول من العام .2014
�سيحم���ل اجل
ه���از اجلدي���د الط���راز «»SM-N7505
و�سيدع���م
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بُغية تزوي���د اجلهاز اجلديد ب�إحداهما،
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جن” �شا�شات بقيا�س�ي�ن ،هما 5.5
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راقب���ون ان “�سام�س���وجن” ق���د تتوقف عن
�إطالق ن�سخ م
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لت�ستعي����ض عن
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فيسبوك :نحن ال نجمع المنشورات
والتعليقات التي لم يتم نشرها
وم بجمع �أو تتبع املُحتويات
كة “في�سبوك” ب�أنها ال تق
�صرح���ت �شر
تماعية ،ث���م يختارون عدم
م�ستخدمو �شبكته���ا االج
الت���ي يكتُبه���ا ُ
ن�شرها لأ�سباب تخ�صهم.
عد قي���ام �أحد الأ�شخا�ص،
ت�صريح من “في�سبوك” ب
وي�أتي ه���ذا ال
مع حوايل  27000توقيع
“مايكل ماك ترين���ان” بج
وال���ذي يُدعى
بالتوقف ع���ن “اختال�س
�ي�ن يطالبون “في�سب���وك”
ُ
م���ن ُم�ستخدم
ها”� ،أي حتديثات احلالة
كارهم التي مل يقوموا بن�شر
النظر �إىل �أف
ُ جع عنها قبل ُم�شاركتها.
تي كتبها املُ�ستخدم ،ثم ترا
والتعليقات ال
حوايل  3.9مليون ُم�ستخدم
درا�سة �سابقة ُ�أجريت على
يُ�شار �إىل �أن
يل  % 71م���ن ُم�ستخدمي
وم���ا حتدث���ت عن �أن ح���وا
لف�ت�رة  17ي
كارهم ،ثُم الرتاجع عنها.
يقومون �أحيانا بكتابة �أف
“في�سبوك”
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فتاوى الب�شـ ــرى

يقول الكون ــت وول ديو رانت  ،م�ؤلف �أمريكي
معا�صر“ :ظل “القر�آن” �أربعة ع�شر قرنا
من الزمان حمفوظ���ا يف ذاكرتهم ي�ستثري
خيالهم ،وي�شكل �أخالقهم ،وي�شحذ قرائح
مئ���ات املاليني من الرجال .والقر�آن يبعث
يف النفو�س �أ�سهل العقائد ،و�أقلها غمو�ضا،
و�أبعدها عن التقي���د باملرا�سم والطقو�س،
و�أكرثها حت���ررا من الوثني���ة والكهنوتية.
وقد كان له �أك�ب�ر الف�ضل يف رفع م�ستوى
امل�سلمني الأخالق���ي والثقايف ،وهو الذي
�أق���ام فيه���م قواع���د النظ���ام االجتماعي
والوحدة االجتماعية ،وحر�ضهم على اتباع
القواع���د ال�صحيحة ،وح���رر عقولهم من
كث�ي�ر من اخلرافات والأوهام ،ومن الظلم
والق�سوة ،وح�سن �أحوال الأرقاء ،وبعث يف
نفو�س الأذالء الكرامة والعزة ،و�أوجد بني
امل�سلمني ..درجة من االعتدال والبعد عن
ال�شه���وات مل يوجد لها نظري يف �أية بقعة
من بقاع العامل ي�سكنها الرجل الأبي�ض.”..
�أما �أ�س�������تاذ الدرا�سات والأبحاث يف جامعة
بيل فرانز روزنث�������ال فيقول“ :من الدوافع
العملي���ة لدرا�س���ة التاري���خ توف���ر امل���ادة
التاريخي���ة يف القر�آن ،مم���ا دفع مف�سريه
�إىل البحث عن معلومات تاريخية لتف�سري
م���ا جاء فيه ،وقد �أ�صب���ح االهتمام باملادة
التاريخي���ة ،على م���ر الزم���ن� ،أحد فروع
املعرفة التي متت باالرتباط بالقر�آن .و�إذا
كان الر�سول [ ق���د �سمع بع�ض الأخبار
واملعلوم���ات التاريخية ،ف����إن هذا ال يربر
االفرتا�ض ب�أنه قد قر�أ امل�صادر التاريخية
كالتوارة يف ترجماتها العربية.

�إع ـ ــداد :التحريـ ــر
يف هذا الباب نعر�ض جلملة من املقوالت
للكثريين م�������ن امل�ست�ش�������رقني والعلماء
والفال�سفة حول الإ�سالم والقر�آن ونبيه
[ ،وهي �شهادة من�صفة منهم رغم �أننا
جند كثريين منهم غري م�س�������لمني� ..إال
�أنها �ش�������هادة حق �آثروا على �أنف�سهم �إال
�أن يقولوها.

لق���د وردت يف الق���ر�آن معلومات تاريخية
تختل���ف عم���ا يدع���ي اليه���ود وج���وده يف
الت���وراة .وقد ق���ال الر�سول [ �إن اليهود
والن�ص���ارى حرف���وا الت���وراة ،ومت�س���ك
امل�سلمون مبا ج���اء يف القر�آن ..لقد �أ�شار
القر�آن �إىل كثري من الأحداث التي �أ�شارت
�إليه���ا الآي���ات ،وق���د �ص���ارت له���ا �أهمية
تاريخي���ة ك�ب�رى للم�سلم�ي�ن ،وا�ستث���ارت
البحوث التاريخية.”..

وم�������ن ناحيته يق�������ول الباحث الفرن�س�������ي
املعا�ص�������ر جي� .س�������ي .ري�س�������لر“ :مل���ا كانت
روع���ة الق���ر�آن يف �أ�سلوب���ه فق���د “�أنزل”
ليق���ر�أ ويتلى ب�ص���وت ع���ال .وال ت�ستطيع
�أية ترجم���ة �أن تعرب ع���ن فروقه الدقيقة
امل�شبع���ة باحل�سا�سي���ة ال�شرقي���ة .ويجب
�أن تق���ر�أه يف لغت���ه التي كت���ب بها لتتمكن
من ت���ذوق جماله وقوت���ه و�سمو �صياغته.
ويخلق ن�ث�ره املو�سيق���ي وامل�سجوع �سحرا
م�ؤث���را يف النف����س ،حي���ث تزخ���ر الأفكار
قوة وتتوه���ج ال�صور ن�ضارة .فال ي�ستطيع
�أحد �أن ينكر �أن �سلطانه ال�سحري و�سموه
الروح���ي ي�سهمان يف �إ�شعارنا ب�أن حممدا
[ كان ملهما بجالل اهلل وعظمته ...كان
يف الق���ر�آن ف���وق �أنه كت���اب ديني خال�صة
جمي���ع املع���ارف ..وظل زمن���ا طويال �أول
كتاب يتخذ للقراءة �إىل الوقت الذي �شكل
فيه وحده كتاب املعرفة والرتبية .واليزال
حتى اليوم الن�ص ال���ذي تقوم عليه �أ�س�س
التعلي���م يف اجلامع���ات الإ�سالمي���ة .وال
ت�ستطيع الرتجمات �أن تنقل ثروته اللغوية
(�إذ يذبل جمال اللغة يف الرتجمات ،ك�أنها
زهرة قطفت م���ن جذورها) ولذلك يجب
�أن يق���ر�أ الق���ر�آن يف ن�ص���ه الأ�صلي� ...إن
الق���ر�آن يج���د احلل���ول جلمي���ع الق�ضايا،
ويربط م���ا بني القانون الدين���ي والقانون
الأخالق���ي ،وي�سع���ى �إىل خل���ق النظ���ام،
والوحدة االجتماعية ،و�إىل تخفيف الب�ؤ�س
والق�سوة واخلرافات� .إنه ي�سعى �إىل الأخذ
بي���د امل�ست�ضعفني .ويو�ص���ي بالرب ،وي�أمر
بالرحمة ..ويف مادة الت�شريع و�ضع قواعد
لأدق التفا�صي���ل للتع���اون اليوم���ي ،ونظم
العق���ود واملواري���ث .ويف مي���دان الأ�س���رة
حدد �سلوك كل فرد جتاه معاملة الأطفال
والأرقاء واحليوانات وال�صحة وامللب�س...
حق���ا ،لقد ظل���ت �شريعة الق���ر�آن را�سخة
عل���ى �أنها املبد�أ الأ�سا�س���ي حلياة امل�سلم،
ومل يتعر����ض م���ا جاء به الق���ر�آن من نظر
و�أخالق ونظام لأية تغيريات وال لتبديالت
بعيدة عن الغور.” ...

بر الوالدين غير المسلمين
ال�س��������ؤال :لقد هداين اهلل �إىل الإ�س���ل���ام ,..هل الإ�سالم يطالبني
ب�إر�ض�������اء وال�������دي والعم�������ل على طاعته ،ول�������و كان م�س�������يح ًّيا؟ �أم
يطالبن�������ي ب��������أن �أجتاهل م�������ا قاله يل الوال�������د ،علمً ا ب��������أن والدي
م�سيحي ومازال يتع�صب للم�سيحية؟
اجلـ ــواب:
اهلل �سبحانه وتعاىل �أوجب بر الوالدين باملعروف والإح�سان ولو
�صيْنَ���ا الإِن�سَ ا َن ِبوَا ِل َديْهِ َح َملَتْ ُه �أ ُ ُّم ُه
كان���ا كافرين ،قال تعا 
ىل:} َو َو َّ
ا�ش ُك��� ْر ليِ َو ِلوَا ِل َديْ َك �إِليَ َّ
َو ْه ًن���ا َعلَ���ى َو ْه ٍن َوفِ �صَ الُ ُه فيِ َعامَينْ ِ َ�أنِ ْ
ريَ .و ِ�إن َجاهَ د َ
َاك َعلى �أَن تُ ْ�شرِ َك بِي َما لَيْ�سَ لَ َك ِبهِ ِعل ْ ٌم َفال
المَْ ِ�ص ُ
َ
تُ ِط ْع ُه َما َو�صَ ِ
اب �إِليَ َّ{
احبْ ُه َما فيِ ال ُّدنْ َيا َم ْع ُرو ًفا وَا َّت ِب ْع �سَ بِي َل َم ْن �أنَ َ
«�س���ورة لقما ن: الآيتان 15 ،14»  .فيجب عليك �أن حت�سن �إىل والديك
الإح�سان الدنيوي.
و�أم���ا يف الدي���ن ف�أنت تتب���ع الدين احلق ولو خال���ف دين �آبائك،
م���ع الإح�س���ان للوالدين من ب���اب املكاف�أة ،ف�أنت حت�س���ن �إليهما
وتكافئهم���ا عل���ى معروفهم���ا ول���و كان���ا كافري���ن ،فال مان���ع �أن
توا�ص���ل وال���دك و�أن ت�ب�ر ب���ه و�أن تكافئ���ه؛ ولك���ن ال تطع���ه يف
مع�صي���ة اهلل ع���ز وج���ل .ال�شي���خ �صال���ح بن ف���وزان الف���وزان.

التعامل مع األجانب غير المسلمين
ال�س��������ؤال� :أتعامل مع غري امل�س�������لمني يف العم�������ل ،فما هي طريقة
ال�سالم والتعامل والأكل والدعوات �إىل وجبة؟
اجلـ ــواب:
التعام���ل مع غ�ي�ر امل�سلمني مم���ن ال يقاتلونن���ا وال يعينون عد ًوا
علين���ا ال حرج فيه؛ لقول ربنا �سبحان���ه وتعاىل} :ال ينهاكم اهلل
ع���ن الذي���ن مل يقاتلوكم يف الدين ومل يخرجوك���م من دياركم �أن
تربوه���م وتق�سطوا �إليهم �إن اهلل يح���ب املق�سطني} ،وقد تو�ض�أ
النبي [ من مزادة م�شركة ،و�أكل من طعام يهودية ،وتويف ودرعه
مرهون���ة عند يهودي يف �آ�صع من �شعري ،لكن هذا التعامل مقيد
بال�ضواب���ط ال�شرعي���ة التي تنهانا عن حمبته���م �أو موادتهم ،وال
متنعنا من الأكل معهم والإهداء لهم ورد التحية عليهم والإح�سان
�إليه���م والع���دل يف معاملته���م؛ �إىل غ�ي�ر ذلك من �أن���واع التعامل
امل�شروع ،والعلم عند اهلل تعاىل� .شبكة امل�شكاة الإ�سالمية.

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

اجلـ ــواب:
�إن الدعوة �إىل اهلل عز وجل واجبة على كل م�سلم قدر ا�ستطاعته ،قال
اهلل �سبحانهَ } :ولْتَ ُك��� ْن مِ نْ ُك ْم ُ�أ َّم ٌة يَ ْد ُعو َن ِ�إلىَ الخَْيرْ ِ َويَ�أْ ُم ُرو َن ِبالمَْ ْع ُر ِ
وف
َويَنْ َه ْو َن َعنِ المْ ُنْ َكرِ َو�أُولَئ َ
ِحونَ{ ،قال احلافظ ابن كثري رحمه
ِك ُه ُم امل ُ ْفل ُ
اهلل يف تف�س�ي�ر ه���ذه الآي���ة« :واملق�صود من هذه الآي���ة� ،أن تكون فرقة
م���ن ه���ذه الأمة مت�صدية لهذا ال�ش�أن ،و�إن كان ذلك واج ًبا على كل فرد
م���ن الأم���ة بح�سبه ،كما ثبت يف �صحيح م�سلم عن �أبي هريرة قال :قال
ر�س���ول اهلل [« :م���ن ر�أى منك���م منك ًرا فليغريه بي���ده ،ف�إن مل ي�ستطع
فبل�سانه ،ف�إن مل ي�ستطع فبقلبه وذلك �أ�ضعف الإميان» �أ .هـ.

والواجب على العاقل �أ ّال يُقحم نف�سه فيما ال يح�سن ،بل ينظر فيما كان
داخ�ًل�اً حت���ت طاقته؛ فيقوم به ويدع ما �س���وى ذلك ،فال يعقل مثلاً �أن
يت�صدى ملناظرة الن�صارى من ال يعرف عن عقيدة الإ�سالم -بله عقيدة
الن�ص���ارى� -إ ّال قليلاً  ،لك���ن يُت�ص ّور ممن هذا �ش�أنه �أن يدعو �إىل �أ�صول
الإ�س�ل�ام مم���ا ال يحتاج �إىل علم غزي���ر ،كوجوب ال�ص�ل�اة وترك الزنا
وغري ذلك من الأمور الظاهرة .يقول ال�شيخ ال�سعدي رحمه اهلل“ :فكل
م���ن دعا النا�س �إىل خ�ي�ر على وجه العموم �أو على وجه اخل�صو�ص� ،أو
ق���ام بن�صيحة عامة �أو خا�صة ،ف�إنه داخل يف هذه الآية الكرمية” �أ.هـ.
من يدعو إلى اهلل تعالى؟
وعلي���ه يف ه���ذا كله �أن يتمثل �أخالق النبوة ما ا�ستطاع �إىل ذلك �سبيلاً ،
ال�س�ؤال :هل الدعوة للإ�س���ل���ام والأخالق الإ�سالمية خا�صة مبن وليح���ذر من القول على اهلل بغري عل���م .وفق اهلل اجلميع للدعوة �إليه.
�شبكة امل�شكاة الإ�سالمية.
ميلك العلم الكايف؟ �أم �أنها واجبة على كل م�سلم؟
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باخليـ ــر نلتق ــي

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ �دارة ا�ﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

إدارة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

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

هن���اك �شعور بعدمية احلياة ،و�أن الأيام بال قيمة،
عن���د بع����ض النا�س التي ال جت���د هدفا يف حياتها
تعي�ش لأجله ،مثل ق�ضية خريية �أو وطنية �أو �أ�سرة،
وال يقابله���ا حتد ي�ستفز ذاكرته���ا وي�ستثري كوامن
الطاق���ة لديه���ا ،فتخب���و ،ويخبو معه���ا الإح�سا�س
باحلي���اة ،ومن املنظور الديني ف����إن ال�سخط على
ط���ول العمر مذم���وم ،فالأعمار مبق���دار ال يزيده
خ���وف من املوت وال تنق�صه رغب���ة يف املوت ،ويف
احلديث ال�شريف «خريكم من طال عمره ،وح�سن
عمله» وقد تلقيت ر�سالة �إلكرتونية تتحدث عن 40
طريقة لتح�سني ال�شعور باحلياة ،هي كالتايل:
 - 1خ�ص�ص من وقتك � 10إىل  30دقيقة للم�شي
و�أنت مبت�سم!
 - 2اجل�س �صامتا ملدة  10دقائق يوميا.
 - 3خ�ص�ص لنومك � 7ساعات يوميا.
 - 4ع�ش حياتك بثالثة �أ�شياء« :الطاقة  +احلما�س
 +العاطفة».
 - 5ابحث عن �أ�شياء م�سلية من وقت لآخر.
 - 6اقر�أ �أكرث مما قر�أته ال�سنة املا�ضية.
 - 7خ�ص�ص وقتا للغذاء الروحي�« :صالة وت�سبيح».
 - 8اق����ض بع����ض الوقت مع �أ�شخا����ص �أعمارهم
جتاوزت الـ  70عاما ،و�آخرين �أعمارهم �أقل
من � 6أعوام.
 - 9اخلي���ال يعن���ي �أن تت�صور �أهدافك وجت�سدها
يف ذهنك ،فتتج�سد يف واقعك.
� - 10أكرث من تناول الأغذية الطبيعية وابتعد عن
الأغذية املعلبة.
 - 11ا�شرب كميات كبرية من املاء.
 - 12حاول �أن تدخل ال�سعادة على � 3أ�شخا�ص يوميا.
 - 13ال ت�ض ِ ّيع وقتك الثمني يف الرثثرة.
 - 14وال تذ ّك���ر �شريكة� /شري���ك حياتك ب�أخطاء
قد م�ضت لأنها �ست�سيء للّحظات احلالية.
 - 15ال جتع���ل الأف���كار ال�سلبي���ة ت�سيطر عليك،
ووفر طاقتك للأمور الإيجابية.
 - 16اعل���م �أن احلي���اة مدر�س���ة ،و�أن���ت طال���ب فيه���ا،
وامل�شاكل عبارة عن م�سائل ريا�ضية ميكن حلها.
 - 17ليك���ن �إفط���ارك كامللك ،وغ���دا�ؤك كالأمري،
وع�شا�ؤك كالفقري.
 - 18ابت�سم ،وا�ضحك �أكرث.

 - 19احلياة ق�صرية جدا ،فال مت�ضها يف كره الآخرين.
 - 20ال ت�أخ���ذ «كل مو�ض���وع» بجدي���ة ،كن �سل�سا
وعقالنيا.
 - 21لي�س من ال�ضروري الفوز بجميع املجادالت،
�أعر�ض عن بع�ضها.
 - 22جتاهل �سلبيات م�ضت حتى ال يف�سد م�ستقبلك.
 - 23ال تق���ارن حيات���ك بغ�ي�رك ،وال �شريك���ة /
�شريك حياتك بالآخرين.
 - 24الوحيد امل�س�ؤول عن �سعادتك هو «�أنت»!
في�صل الزامل
� - 25سامح اجلميع دون ا�ستثناء «هل ت�ستطيع؟»
رئي�س جمل�س �إدارة جلنة التعريف
 - 26ما يعتقده الآخرون عنك ،هي جمرد �أوهام بالإ�سالم
يحولها ان�شغالك بها �إىل حقيقة.
� - 27أح�سن الظن باهلل.
 - 28مهم���ا كان���ت الأحوال «جي���دة �أو �سيئة» ثق
ب�أنها �ستتغري ،فدوام احلال من املحال.
 - 29الوظيف���ة لن تعتني بك يف وقت مر�ضك ،بل
�أ�صدقا�ؤك ،لذلك اعنت بهم.
 - 30ابتع���د ع���ن جمي���ع الأ�شياء الت���ي لي�س لها
منفعة مادية �أو معنوية.
 - 31احل�س���د م�ضيع���ة للوق���ت ،ث���ق ب�أنك متلك
جميع احتياجاتك.
 - 32الأف�ضل قادم ال حمالة «قانون اجلذب ي�ؤكد
�أنه قادم».
 - 33ال ت�ضع���ف ،مهم���ا كان �شع���ورك ،ب���ل ا�ستيق���ظ،
وانطلق.
 - 34اعم���ل ال�ش���يء ال�صح دائم���ا «املق�صود هو
راحة ال�ضمري ملا تفعله».
 - 35ات�صل بوالديك ،وعائلتك دائما.
 - 36كن متفائال ،و�سعيدا.
� - 37أعط كل يوم� ،شيئا مميزا وجيدا للآخرين.
 - 38احفظ حدودك.
 - 39عندما ت�ستيقظ يف ال�صباح ،و�أنت على قيد
مهما كانت
احلياة ،فاحمد اهلل على ذلك.
 - 40ان�ش���ر هذا ال�شعور ب�ي�ن النا�س ،يزداد مناء األحوال «جيدة أو
يف داخلك.
كلم�������ة �أخيـ ـ�������رة« :وكان عمر ،ر�ض���ي اهلل عنه� ،إذا سيئة» ثق بأنها
�أعياه �أمر مع�ضلدعا ال�شباب وا�ست�شارهم ،يطلب ستتغير فدوام
ح���دة عقوله���م» ،وهي حتمل على الأم���ور التي ال
الحال من المحال
تتطلب خربات طويلة.

 40طريقة
لتحسين
الشعور بالحياة
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اعالن النور

