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م���ن املع���روف �أن العقي���دة تعد �أ�سم���ى م�شرتك �إن�س���اين بني جميع
ال�شعوب؛ لأن الإن�سان مل يجد نف�سه وحيدا يف هذه الأر�ض ،بل وجد
غ�ي�ره من الب�ش���ر ي�سكن �إىل جواره على الكوك���ب نف�سه ,وقد الحظ
الإن�سان �أنه على الرغم من اتفاقه مع من حوله من الب�شر يف �أ�شياء
كثرية ،ف�إنه يختلف عنهم يف �أ�شياء كثرية كذلك ،و�أن هذا االختالف
لي�س يف ال�شكل واملظهر فقط ،ولكن يف العادات وال�سلوك.

البوذيـــة في الميزان..
دراسة تحليلية ()5
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والإن�سان مل يخلق كامال ،لذا كان لزاما عليه �أن يتعامل مع غريه
م���ن الب�شر الذين يكملون نق�ص���ه ،ولي�س لأحد ف�ضل على الآخر،
كما ذكر ذلك القر�آن الكرمي يف قوله تعاىلَ } :و َر َف ْعنَا بَ ْع َ
�ض ُه ْم َف ْو َق
�ض ُهم بَ ْع ً
ات ِل َيت ِّخ َذ بَ ْع ُ
بَ ْع ٍ�ض َد َر َج ٍ
�ضا ُ�س ْخرِ َّيا{.
�إن الب�شر جميعا �إخوة يف احلقيقة؛ كلهم لآدم عليه ال�سالم ..ومن
ثم فال�صفات امل�شرتكة بينهم كثرية ومتعددة ،وهذه حقيقة علمية
ال يجادل فيها �أحد ،حتى �أولئك الذين ينكرون الأديان ال�سماوية،
فهناك ما ال يح�صى من امل�شرتكات بني كل الب�شر.
والعقي���دة ه���ي �أ�صعب ما ميكن �أن يغريه الإن�سان ،فقد يغري عمله �أو
بلده �أو حتى �شكله ،لكن ال يقبل بتغيري عقيدته �إال يف ظروف �ضيقة
جدا ،وعادة ما يكون هذا بعد تغري كامل يف قناعات الإن�سان..

والأديان ال�سماوية التي ت�شمل امل�سلمني والن�صارى واليهود ،تتفق
يف �أن الإل���ه ذات قائم بنف�س���ه ،لي�س كمثله �شيء ،يت�صف بالقدرة
وي�صرف �ش�ؤون
والقوة والعل���م والإحاطة ،ويدبر �أمر املخلوق���ات
ِّ
احلي���اة ،و�أن���ه اختار من بني عب���اده ر�سال و�أنبي���اء ،و�أوحى �إليهم
كتب���ا متثل العقيدة ال�صحيحة ،ودعت �إىل الأخالق ال�سامية ،و�أن
النا�س مبعوثون بعد املوت حلياة �أخرى خالدة نعيما �أو عذابا..

بينم���ا جمموعة الأدي���ان الو�ضعي���ة كالهندو�سي���ة والبوذية ت�ؤمن
بالإله ،ولكنها ترى �أن هذا الإله ميكن �أن يتج�سد يف الأرواح �أو يف
الظواه���ر الكونية من �شم�س وقمر وجنوم ونار و�أوثان ،كما ميكن
�أن يتج�سد يف معاين جمردة كاخلري وال�شر والظلمة والنور..
�أم���ا الالديني���ون �أو املالح���دة فه���م ينكرون وج���ود �إل���ه بالكلية،
ويف�س���رون الوجود واحلياة بتف�س�ي�رات مادية ت�ستبعد �أي ظواهر
مما ال يدركه احل�س �أو ت�ستند �إىل نظريات علمية خا�صة..
�أخ�ي�را ميك���ن الت�أكيد عل���ى �أن امل�شرتكات الإن�ساني���ة العامة مثل
االحتياج���ات الأ�سا�سية ،والعقل ،والأخ�ل�اق ،والتملك ،والكرامة،
واحلري���ة ،والعلم ،والعم���ل ،والثقافة ،واللغ���ة ،والأر�ض ،والعرق،
والقانون ،والتاريخ ،والع���ادات والتقاليد ...ت�ساهم يف مد ج�سور
التوا�صل بني ال�شعوب ،وتبني �أ�س�س احلوار بني الأديان.
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التعريف بالإ�سالم

تدشين أكبر مشروع علمي لتطوير الدعاة
في التعريف باإلسالم
تعد جلنة التعريف بالإ�سالم التابعة جلمعية النجاة اخلريية �صرحاً
�إ�سالمياً كبرياً ،يعمل على دعوة غري امل�سلمني �إىل الدين الإ�سالمي
م���ن قبل متخ�ص�صني متميزين يف هذا العمل الدعوي العظيم .فكم
من النا�س قد انْت�شلَت ُه ْم اللجنة من ظلمات الكفر �إىل �أنوار الإميان،
و�أَنق َذت ُه ْم -بف�ضل اهلل تعاىل -من اخللود يف دركات النريان.

و�سعي���اً من جلنة التعري���ف بالإ�سالم وجمعية النج���اة اخلريية �إىل
تطوي���ر هذا العمل املتميز ف�إنه مت تد�شني م�شروع "تطوير الدعاة"،
امل�شروع العلمي الكبري الذي يُع ّد نقلة نوعية كبرية يف تاريخ اللجنة،
�إن �شاء اهلل تعاىل.

يق���وم ه���ذا امل�شروع على �صنع الداعية الع���المِ  ،املت�سلّح بقاعدةٍ من
العل���م ال�شرع���ي وامله���ارات الذاتية ،وال يعتمد فق���ط على العاطفة
�أو جم���رد مناق�ش���ات تقوم على �إبطال معتق���دات املدعوين من غري
امل�سلم�ي�ن ،بل تك���ون اخلريطة العلمية للإ�س�ل�ام وا�ضح َة املعامل يف
ذهن���ه وب ّين َة املحاور يف �أدائه املتمي���ز خلدمة دعوته ودينه ،وظاهر ًة
ظهور يف خطابه للمدعوين.
يا
ٍ
�أَ مَّ َ
واله���دف النهائي والرئي�سي هو �إر�ضاء اهلل تعاىل بتعريف مزيد من
النا����س بدين���ه �سبحان���ه ،وتفهيمهم ملا احتوت علي���ه �شريعته ،وهذا
الهدف الرئي�س يحتوي على هدف فرعي مرحلي� ،أال وهو الو�صول
بالدع���اة �إىل �أعلى درجات الإتقان والتخ�ص�ص املطلوبَينْ لأداء هذه
الر�سال���ة ال�سامية واملهمة النبيلة التي قام بها الأنبياء وتبعهم عليها
العلماء من بعدهم .حيث يتم تق�سيم الدعاة �إىل عدة �أ�صناف ،يقوم
ك ّل منه���م بوظيف���ة حمددة ،ويتعاون اجلمي���ع يف �إخراج منتَج دعوي
رفيع القيمة ،تكون ح�صيلتُه النهائي ُة �أ�ساتذ ًة متخ�ص�صني يف الدعوة
لغري امل�سلمني ،يقومون على تعليم غريهم تلك العلوم واملهارات التي
ٍ
أكادميية عاملية لتخريج الدعاة ،تطمح
اكت�سبوها ،وذل���ك من خالل �
ب���د�أ امل�شروع مبرحل���ة تقييم الدع���اة وذلك للوقوف عل���ى امل�ستوى
جمعية النجاة اخلريية �إىل �إن�شائها مب�شيئة اهلل تعاىل يف امل�ستقبل،
العلم���ي واملهاري ،ومت���ت �صياغة اخلطة بناء عل���ى تلك املقابالت.
لتكون منرباً ي�شع بالنور والهدى يف كل ربوع الأر�ض.
حي���ث قام الأ�ست���اذ "عثمان الثوين���ي" مدير ق�س���م التطوير العلمي
ويف �سبي���ل حتقيق هذا الهدف ال�سامي
ْ
قام���ت �أ�سرةُ معهد "كامز" مبعه���د كامز القائم على ه���ذا امل�شروع مع �أع�ض���اء الفريق ،بو�ضع
للتدريب حتت �إ�شراف الأ�ستاذ "جمال ال�شطي" بجهود كبرية وعمل خط���ة �شامل���ة باملناه���ج ال�شرعية واللغوي���ة ومقرر الق���ر�آن الكرمي
وب ومتميز ا�شرتكت فيه جميع كوادر معهد كامز.
َدءُ ٍ
واملهارات الذاتي���ة ،واختيار مدر�سني متخ�ص�ص�ي�ن ليقوموا بتزويد
الدعاة بالعلوم املطلوبة يف فرتة زمنية ال تتجاوز �سنة واحدة.

المشروع يهدف إلى إخراج منتج دعوي
رفي��ع القيمة محصلته النهائية أس��اتذة
متخصصي��ن ف��ي دعوة غير المس��لمين
6
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ويف ه���ذا امل�ش���روع يت���م تدري�س الق���ر�آن الك���رمي وعلوم���ه والعلوم
ال�شرعي���ة واللغة العربية ،وذل���ك باال�ستعانة بالك���وادر املتخ�ص�صة
واملتمي���زة يف ه���ذا املج���ال ،وبا�ستخدام �أح���دث و�أف�ض���ل الو�سائل
التعليمية والتدريبية.

التعريف بالإ�سالم

التعريف باالسالم" تقيم حفل التميز السنوي لعام 2013
الكوي���ت  -الب�شرى � :أكد املدير العام بلجنة م ،وهو ت�شجي���ع لهم لبذل املزيد من اجلهد
التعري���ف بالإ�سالم جمال ال�شطي �أن الذين يف حقل الدعوة.
ي�سلم���ون �سنو ًي���ا يف اللجن���ة م���ن خمتل���ف
و�أ�شاد ال�شطي بحر����ص اللجنة على امل�ضي
اجلن�سي���ات املتواج���دة يف الكويت يحتاجون
قدم���ا ًنحو حتقي���ق خطته���ا اال�سرتاتيجية
ملن يعلمهم الإ�سالم ،الفتا �أن رعاية املهتدي
الرائ���دة ،الت���ي ت�ضعه���ا كل ع���ام من خالل
بعد �إ�سالمه هي مهمة �شاقة تقوم بها جلنة
حملته���ا الدعوي���ة ،وبف�ضل اهلل ث���م بتعاون
التعري���ف بالإ�س�ل�ام حتى ميك���ن تثبيت من
�أه���ل اخلري حققت جلنة التعريف بالإ�سالم
ي�سلمون �سنويا على دينهم اجلديد.
�إجن���ازات هائلة خالل ع���ام 2013م ،و�أبرز
و�أو�ضح ال�شطي خالل حفل التميز ال�سنوي هذه الإجن���ازات افتتاح الأف���رع حتى و�صل
ال���ذي �أقي���م مب�س���رح بي���ت ال���زكاة برعاية عددها �إىل  22فرعا ،و�آخرها فرع الق�صور
وزي���رة ال�ش����ؤون االجتماعية هن���د ال�صبيح ،للتعريف بالإ�سالم.
وح�ض���ره العدي���د من كب���ار ال�شخ�صيات يف
العم���ل اخلريي وال�شخ�صي���ات الداعمة� ،أن وتابع :كما �أقامت اللجنة م�سابقة الرهيماين
عدد الذي���ن �أ�سلموا يف ع���ام 2013م و�صل الثانية ع�ش���رة حلفظ القر�آن الكرمي ،والتي
�إىل  4708مهت���د ومهتدي���ة م���ن خمتل���ف تقيمها اللجنة �سنويا بدعم من ورثة املرحوم
اجلالي���ات ،وه����ؤالء يتم رعايته���م وكفالتهم ب�إذن اهلل تع���اىل م�ساعد �صالح الرهيماين،
و�إحلاقهم مب�شروع "علمني الإ�سالم" ،الفتا و�ش���ارك خالله���ا ع���دد  810مت�ساب���ق
�إىل �أن ه���ذا احلف���ل ج���اء لتك���رمي الأف���رع ومت�سابقة من اجلالي���ات امل�سلمة واملهتدين
والعاملني املتميزين الذين كان لهم يد طوىل اجل���دد �ضي���وف دول���ة الكوي���ت ،ومت خالل
يف حتقيق الإجن���ازات الدعوية لعام  2013احلف���ل الذي �أقي���م مببنى الهيئ���ة اخلريية

• جانب من احل�ضور

8

( )134ــ �إبريل  2014ــ جمادي �أول

1435

الإ�سالمي���ة العاملي���ة توزي���ع اجلوائ���ز عل���ى
الفائزي���ن ،و�ش���ارك فيه العدي���د من رجال
العمل اخلريي والدعوي.
وقال ال�شطي :كما قام دعاة اللجنة بالتوا�صل
مع غري امل�سلمني ،عرب �شتى و�سائل التوا�صل
االجتماعي احلديثة ،مثل الربيد الإلكرتوين
والإمييل ،واالت�صال بالهاتف ،والفي�س بوك،
وغريها ..وقد بلغ���ت عدد حاالت التوا�صل
 18437لتعريفه���م بالإ�سالم ،ودعوتهم �إىل
هذا ال�شرع احلنيف.
وذكر ال�شطي العديد من الزيارات امليدانية
لأع�ض���اء ال�سل���ك الدبلوما�س���ي ،واملعار�ض
واملوالت والأ�س���واق التجارية ،و�أماكن جتمع
العمالة ،بل���غ عدد الزيارات الدعوية 5509
كم���ا مت ت�ألي���ف عدد من الكت���ب والأ�شرطة
لغ�ي�ر امل�سلمني بلغ عدده���ا  ،36كما قامت
اللجن���ة بتنظيم حما�ض���رات لغري امل�سلمني،
وامل�سلم�ي�ن اجلدد �ش���ارك فيها عدد 2148
�شخ�صا.
وتاب���ع :وقام���ت اللجن���ة �أي�ض���ا بتنظي���م
رحالت ترفيهي���ة لغري امل�سلمني وامل�سلمني
اجل���دد ،بلغ ع���دد امل�ستفيدي���ن منها عدد
� 131شخ�ص���ا ،وتهدف اللجن���ة من خالل
ه���ذه الأن�شطة� ،إىل دم���ج املهتدين اجلدد
مع اجلالي���ات امل�سلم���ة ،وتنمي���ة الراوبط
الإ�سالمي���ة ،وتعزيز الأخ���وة ،وك�سر روتني
العمل اليومي ،وجتديد الطاقات.
وم���ن ناحيته فقد �ألقى رئي�س جمل�س �إدارة
جلن���ة التعري���ف بالإ�سالم في�ص���ل الزامل
كلم���ة ،ق���ال فيه���ا� :إن اللجنة ه���ي �إحدى
اللج���ان التابع���ة جلمعية النج���اة اخلريية،
وق���د �أ�س�ست منذ  35عام���اً 1978 / -م،
وكان مقره���ا عب���ارة ع���ن غرف���ة �صغرية،
والآن و�صل عدد �أفرع اللجنة �إىل  22فرعاً
يف خمتل���ف املناطق الكويتي���ة ،وت�ؤدي هذه
الأفرع دورها يف الدعوة من خالل كفالتها

• تكرمي الإدارة الن�سائية بالرو�ضة

• تكرمي الفريق التطوعي بلجنة التعريف بالإ�سالم

• تكرمي دار النوري للتعريف بالإ�سالم
للدعاة الذين و�صل عددهم �إىل �أكرث من 95

داعية يتحدثون بـ 14لغة� ،أما حجم الإجناز
ال���ذي حتق���ق بف�ضل اهلل تع���اىل ،ثم بجهود
القائم�ي�ن على ه���ذه اللجن���ة املباركة ونحن
يف ع���ام  2014م ،فهو �إجناز م�شهود ،حيث
و�صل ع���دد الذي���ن �أ�شه���روا �إ�سالمهم منذ
ن�ش�أتها �إىل �أكرث من � 64ألف مهتد ومهتدية
من خمتلف اجلن�سيات.

ذل���ك الهدف تق���وم اللجن���ة بطباعة وتوفري كام���ز ،وهو معهد للتدري���ب الأهلي ،و�شركة
جميع الو�سائل الدعوي���ة من كتب و�أ�شـرطة ترا�س���ت تكنولوج���ي خلدم���ات الكمبيوت���ر،
ون�شرات للم�سلمني ولغري امل�سلمني مبختلف وكذل���ك ت�أ�سي����س م�ؤ�س�سة وقفي���ة �إعالمية
اللغات.
تعم���ل ل�صال���ح جلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام
�إعالمي���ا كف���رع م���ن اللجن���ة ،ت�ستطيع من
خالله���ا تو�صيل ر�سالتها الإعالمية ،وكذلك
لتنوب عن جمعية النجاة اخلريية وجلانها يف
العمل الإعالمي� ،أال وهي "م�ؤ�س�سة زخرف
الإعالمي���ة الوقفية" وكل هذه الإجنازات ما
كان له���ا �أن تتحقق �إال بدعمكم وم�ساندتكم
لأعمال اللجنة..

الشطي:
 4708مهتد
ومهتدية
من مختلف
الجاليات عام
2013

و�أ�ضاف ب�أن اللجنة تقدم خدمات اجتماعية
وتربوية ودينية وتثقيفي���ة عديدة للم�سلمني
اجل���دد ،وكذلك لأبن���اء اجلالي���ات امل�سلمة
ممن يعي�شون على �أر�ض الكويت� ،إىل جانب
تنظي���م املحا�ض���رات والن���دوات وامللتقيات
لغري امل�سلمني ،حي���ث يتم فيها �شرح مبادئ
الإ�س�ل�ام �شرح���اً مب�سطاً و�سطي���اً وا�ضحاً،
كذل���ك تقي���م اللجن���ة العديد م���ن الأن�شطة
الرتفيهية والرتويحية لغري امل�سلمني ،ناهيك
عن �إقامة درو�س اللغة العربية لغري الناطقني و�أ�ش���ار �إىل �أنه ملا تزاي���دت �إجنازات اللجنة
به���ا مبختلف �أف���رع اللجن���ة؛ وللو�صول �إىل ب�ش���كل كبري ،قامت ب�إن�ش���اء وت�أ�سي�س معهد

ويف نهاي���ة االحتف���ال قام امل�س�ؤول���ون وكبار
ال�شخ�صي���ات بتك���رمي الدع���اة والأف���رع
والعامل�ي�ن املتميزي���ن ،كم���ا مت تك���رمي
امل�ؤ�س�س���ات الوقفي���ة التابعة للجن���ة ،ومنها
م�ؤ�س�س���ة زخرف الإعالمي���ة ،وكذلك معهد
كامز للتدريب الأهلي ،وكذلك �شركة تر�ست
تكنولوجي خلدمات الكمبيوتر.
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التعريف بالإ�سالم

الوندة" :التبرع بالدم" ضرورة إنسانية لمشاركة مرضى
السرطان آالمهم
الكوي���ت  -الب�شرى :ثم���ن نائب املدير العام
بجمعي���ة النج���اة اخلريي���ة /جاب���ر الوندة-
تنظيم اجلمعية حملة للت�ب�رع بالدم ل�صالح
مر�ضى ال�سرطان ،والتي ا�ستمرت من الثامنة
�صباح���اً وحت���ى الثامنة م�سا ًء (ي���وم...؟؟؟)
بالتع���اون مع بنك الدم املرك���زي باجلابرية،
م�ؤك���دا ب����أن الكث�ي�ر من املر�ض���ى يف حاجة
ما�س���ة لل���دم ،ومن خ�ل�ال الت�ب�رع نكون قد
�شاركنا النا����س همومهم وحاجاتهم ،ال�سيما
اجلانب ال�صح���ي ،ف�أنبل الأعمال الإن�سانية
واللج���ان ب�أن ن�سبة كبرية ج���دا من �شريحة ال�شب���اب وحمب���ي العطاء الذي���ن يحر�صون
�أن ت�شارك النا�س يف �آالمها و�أوجاعها.
املتربعني وامل�ساهمني يف �شتى �أعمال اخلري على الوقوف بجانب املر�ضى وم�ساعدتهم.
وق���ال الوندة� :إن ثمة �إح�سا�س جميل عندما
ه���م م���ن اجلاليات الواف���دة ،وه���ذا يعك�س واختتم الوندة حديثه ب�أن املتربع بالدم ي�شعر
ت�شع���ر بحاج���ة الآخري���ن و�آالمه���م ،لك���ن حر�صهم على منفعة الآخرين.
بل���ذة عجيب���ة وراحة كب�ي�رة ،وه���ذه ت�سمى
الإح�سا����س الأجم���ل �أن ت�شعر بل���ذة العطاء
جتاه هذه ال�شريحة ،وبني الوندة �أن الكويت ولفت الون���دة ب�أن الذي ي���زور امل�ست�شفيات �سعادة ولذة العط���اء ،التي ي�شعر بها املتربع
و�ضيوفه���ا م���ن اجلاليات الواف���دة دائما ما يج���د حاج���ة ملحة لل���دم ،فبع����ض حوادث الك���رمي من خالل �إح�سا�سه بالآخرين ،ودعا
ي�سط���رون �أروع و�أنبل �سب���ل العطاء والدعم الطرق املفاجئة ،والأمرا�ض اخلطرية حتتاج الوندة كافة الهيئات وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات
و�إغاث���ة امللهوفني وجن���دة املعوزين ..وتثبت �إىل كميات كبرية من الدم ،وتلك االحتياجات �إىل تنظيم مثل هذه الفعاليات املباركة التي
الإح�ص���اءات الر�سمي���ة للجمعيات اخلريية تتوافر ب�سبب �إقدام وتعاون وتعا�ضد �شريحة تهدف �إىل �إغاثة املر�ضى وجندتهم.

بعنوان «لبيك اللهم لبيك»

التعريف باإلسالم سيرت رحلة العمرة للجالية السيرالنكية
حر�ص���ا من جلن���ة التعري���ف بالإ�سالم على
تر�سي���خ الإميان يف نفو����س املهتدين اجلدد
انطلق���ت حمل���ة املهتدين اجل���دد (اجلالية
ال�سريالنكية) لع���ام  1435هجرية �إىل مكة
املكرم���ة ،لأداء منا�س���ك العم���رة على نفقة
املح�سنة �شيخة �أحم���د امل�ضحي ،طيب اهلل
ثراها وبتوجيه���ات ال�سيد مدير �إدارة احلج
والعمرة يف جلنة التعريف بالإ�سالم املحامي
منيف العجم���ي ،وقد رافق احلملة �سكرتري
�إدارة احلج والعمرة ال�سيد بدر في�صل.
و�صرحت مدي���رة العالقات العامة والإعالم
عذوب العو�ضي به���ذه املنا�سبة� :أن داعيات
اللجنة �ألقت حما�ضرة قبل االنطالق لتعريف
املهتدين ب�آداب ال�سفر وال�صرب على م�شقاته
و�ضرورة �إخال�ص النية هلل تعاىل ،والذي هو
10
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�ش���رط قبول الأعمال ،كم���ا مت �شرح كيفية
ال�صالة للم�سافر ،وقد ا�ستثمرت الداعيات
وق���ت الرحلة بتعليم املهتديات �أركان العمرة
والأدعية امل�أثورة عن ر�سولنا الكرمي [.
و�أ�ضاف���ت :بع���د و�ص���ول احلمل���ة �إىل مكة
املكرم���ة كادت تنقط���ع �أنفا����س املهتدي���ات
فرح���ا لر�ؤي���ة الكعب���ة امل�شرف���ة لأول م���رة،
وبد�أن بالتكب�ي�ر والت�ضرع طامعات �أن يغفر
اهلل له���ن و�أن يتقب���ل منه���ن �أعمالهن ،كما
خ�ص�صن الدعاء للمرحومة ب�إذن اهلل �شيخة
امل�ضحي باملغفرة والرحمة وللجنة التعريف
بالإ�س�ل�ام ملا بذلوه من جمهود جبار لإجناح
هذه الرحلة املباركة.
و�أ�ش���ادت العو�ض���ي بربنام���ج الرحلة الذي
�أعدت���ه �إدارة احلج والعم���رة قائلة :يف اليوم

التايل �أع���دت �إدارة احلج والعمرة برناجما
لزي���ارة العديد من الأماك���ن التي لها �أهمية
دينية وتاريخية مثل “جبل عرفات  -مزدلفة
 -منى  -غار حراء.”...

واختتم���ت ب�أن الرحل���ة املباركة توجهت �إىل
املدين���ة املن���ورة لل�صالة يف امل�سج���د النبوي
وم�سج���د قباء وزي���ارة الأماكن التاريخية يف
املدين���ة ،مثل جبل �أحد مع �ش���رح الأحداث
الت���ي كان���ت يف غ���زوة �أح���د ،والبط���والت
والت�ضحي���ات الت���ي كان���ت م���ن الأن�ص���ار
واملهاجري���ن للدفاع ع���ن النبي الكرمي �صلى
اهلل عليه و�سلم ،كما مت الت�شديد على �أهمية
التم�سك بهدي النبي واجتناب نواهيه ،ومن
ثم العودة �إىل الكويت وقلوبهن مليئة بال�شوق
لزيارة بيت اهلل يف القريب العاجل.

وفد المنتدى المسيحي – اإلسالمي في ضيافة
«تايز للتواصل الحضاري»
ق���ام وفد عن املنتدى امل�سيحي – الإ�سالمي
يف اململكة املتحدة ،وهما ال�سيد جوليان بوند
وال�سي���د توفيق قا�سمي بزي���ارة �إىل الكويت
بن���اء على دع���وة من مرك���ز تاي���ز للتوا�صل
احل�ض���اري ،ا�ستمرت ملدة ثالث���ة �أيام ،وكان
يف ا�ستقبالهم رئي�س جمل�س �إدارة مركز تايز
ال�سيد عبدالوه���اب ال�شائع ،وع�ضو جمل�س
الإدارة ال�سيد جم���ال ال�شطي ،و�شخ�صيات
دعوي���ة كالدكتور حمم���د العو�ضي و�آخرين،
وق���د تنوع برنامج الزي���ارة عرب عدة لقاءات التي يقوم عليه���ا مركز التوا�صل احل�ضاري الآث���ار الإ�سالمية و�سوق املباركية وقرية يوم
مع �شخ�صيات خريية.
وم�ؤ�س�سات كويتية �أخرى.
البحار وغريها.
وحت���دث الوفد خ�ل�ال الزيارة ع���ن �أهداف
وزار الوف���د بع����ض الديواني���ات وامل���زارع وق���د ع�ب�ر ال�ضيوف ع���ن خال����ص �شكرهم
و�إجنازات املنتدى ودوره يف تطوير العالقات وتعرفوا خاللها على عادات وتقاليد ال�شعب
امل�سيحي���ة الإ�سالمي���ة يف بريطاني���ا ،كم���ا الكويتي وقيمه العربية الإ�سالمية الأ�صيلة .وعرفانهم لتلك اال�ست�ضافة الكرمية من مركز
ا�ستم���ع ال�ضيف���ان �إىل اجله���ود الكويتية يف وق���د تخلل���ت الزيارة �أي�ضا جول���ة يف �أماكن التوا�ص���ل احل�ض���اري و�إىل كل ال�شخ�صيات
ذات ال�ش�أن ،ومن �أهمها الأن�شطة وامل�شاريع �سياحية عدة كم�سج���د الدولة الكبري ودار الكويتية التي كانت يف ا�ستقبالهم.

بالتعاون مع شركة المقام للحج والعمرة

"دار النوري" سيرت قافلة الرحمة الثانية للمهتدين
الجدد والجاليات المسلمة
الكوي���ت  -الب�ش���رى� :أ�ش���اد مدي���ر جلن���ة
التعري���ف بالإ�س�ل�ام ف���رع اجله���راء ومدير
املكات���ب الدعوي���ة �س���امل احل�سيني بحر�ص
اللجنة عل���ى تطبيق وتفعيل مب���د�أ ال�شراكة
املجتمعي���ة الواع���دة م���ع كاف���ة امل�ؤ�س�سات
واجلهات اخلريية ،لتعري���ف الطرف الأخر
بالدي���ن احلني���ف ورعاي���ة املهتدي���ن اجلدد
وتعليمه���م �أم���ور دينهم ،م�ش�ي�راً ب�أنه يوجد
بالكوي���ت م���ا يزيد ع���ن ن�ص���ف مليون غري
م�سل���م ،ويحتاج���ون م���ن يعرفه���م بالدي���ن
احلنيف.
و�أو�ض���ح احل�سين���ي يف ت�صريح �صحايف له
�أدىل ب���ه �أثناء انطالق عمرة الرحمة الثانية
للجاليات امل�سلمة واملهتدين اجلدد من فرع
اجلهراء ب�أن اللجنة بف�ضل اهلل تعاىل قامت
بالتع���اون وال�شراك���ة مع �شرك���ة املقام للحج
والعمرة ،وبدعم من �أهل اخلري ب�ستيري هذه

القافل���ة املبارك���ة وعلى متنه���ا  50معتمراً
م���ن �ضي���وف دول���ة الكوي���ت ،م���ن املهتدين
واجلاليات امل�سلمة ،وم���ا مييزها �أنها ت�ضم
عائ�ل�ات كامل���ة :زوج وزوج���ة و�أبنائهم من
املهتدي���ن اجلدد ،وت�ستم���ر فعاليات الرحلة
مدة خم�سة �أيام.

ولف���ت احل�سين���ي �إىل �أن ه���ذه الرحلة هي
الرحل���ة الثانية التي ت�سريها جلنة التعريف
بالإ�س�ل�ام ف���رع اجله���راء� ،ضم���ن فعاليات
حملتها الدعوية" ارحم ترحم" وقد مت �إعداد
برنامج مميز للعمرة يغطيها منذ االنطالقة
وحتى العودة �إىل كويت اخلري. ،
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العامل الإ�سالمي

«مسجد كاليفورنيا» يتغلب على
االعتداءات بالترحيب بالزوار

سوني بيل« :اإلسالم»
رجال
جعل مني ً
بمعنى الكلمة

ق���ال «�سوين بي���ل ويليامز» �أح���د �أعظم
العبي ريا�ضة الرجبي على مدى تاريخها
يف العامل ،للموق���ع الإلكرتوين ل�صحيفة
 World Observerالربيطاني���ة�« :أنا
رجال مبعن���ى الكلمة �إال ب�إمياين
مل �أك���ن ً
بالدي���ن الإ�سالم���ي ،ف�أن���ا م���ن غ�ي�ره ال
�أ�صب���ح �أي �ش���يء ،فهو م���ن وجهني �إىل
الطريق ال�صحيح».
يذك���ر �أن �سوين �أعل���ن �إ�سالمه منذ عام
� ،2008إال �أن و�سائ���ل الإع�ل�ام مل تعل���م
بذل���ك �إال �أخ�ي�را ،حي���ث �أراد ويليام���ز
�أن يلت���زم بكل تعاليم الإ�س�ل�ام �أوال ،و�أن
يثبت خط�أ النا�س التي �شككت يف نواياه،
وقال���ت �إن���ه �سيم���ل كم���ا مل م���ن �أ�شياء
�أخ���رى قام بها يف حيات���ه ,واعرتف بعد
ذل���ك ب�أن ال�سبب وراء دخوله يف الإ�سالم
كان���ت عائل���ة تون�سية ب�سيط���ة تعي�ش يف
جنوب فرن�سا.
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( )134ــ �إبريل  2014ــ جمادي �أول

1435

بالرغ���م م���ن تع ُّر����ض املرك���ز الإ�سالم���ي يف «مانتي���كا كاليفورني���ا»
لالعت���داءات املتكررة ،ف�إن القائمني على امل�سجد قد اختاروا مقابلة
الإ�س���اءة بالإح�سان ،وتنظيم فعاليات الباب املفتوح للرتحيب بالزوار
واجل�ي�ران من املقيمني حول املركز ،من املنتم�ي�ن للخلفيات العرقية
والدينية املختلفة.

وق���د �أعرب قطاع من ر َّواد املركز عن ارتياحهم للدعم الذي يتلقونه
م���ن جريانهم ،بالرغم من �إ�ساءات املعتدين التي تطاولت على املركز
وامل�سجد ،والإ�سالم وامل�سلمني بالعبارات والر�سومات امل�سيئة.
وللحيلولة دون وقوع مزيد من االعتداءات ،تمَ جتهيز املركز بكامريات
للمراقبة ،يف ظل ارتفاع معدل االعتداءات؛ حيث بلغ مناطق امل�سلمني
يف ن�صف �أمريكا ،طب ًقا الحتاد احلريات املدنية الأمريكي.

المكسيك :ازدياد أعداد معتنقي اإلسالم
�أكد تقرير نُ�شر من قِ بل معهد « »PEWللدرا�سات بالعا�صمة املك�سيكية ،على
ازدياد �أعداد معتنقي الإ�سالم يف “املك�سيك” ،ويظهر التقرير �أ�سبا ًبا متعددة
العتناق الإ�سالم ،من �أهمها “التوحيد”.

وقال���ت “مارت���ا �أالميال”  -فت���اة مك�سيكية تبلغ  23عا ًم���ا :-طاملا اعتقدت �أن
هن���اك ق���وة �أكرب ،ومل يكن لدي �أدنى �شك يف وج���ود اهلل ،ولكنني كنت بحاجة
�إىل الإجابة عن جميع ت�سا�ؤالتي.

و�أ�ضافت :وكانت كل معلوماتي عن الإ�سالم من خالل تقارير التليفزيون ،وكانت
يف معظ���م الأح���وال ال تتفق مع الواقع ،ولكن بعد �أن قر�أت القر�آن وحتدثت مع
امل�سلم�ي�ن ،وجدت �أن الإ�سالم يجيب عن جميع ت�سا�ؤالتي ,وعرفت �أن الإ�سالم
دي���ن جمي���ل ،يجيب ع���ن جميع الت�س���ا�ؤالت باملنط���ق ،وبعد �أن در�س���ت الدين
الإ�سالمي خالل � 6أ�شهر اعتنقته.

“جوجل” تخسر استئنافا لإلبقاء على
فيديو يعادي اإلسالم
رف�ض���ت حمكم���ة ا�ستئناف �أمريكية ي���وم اجلمعة طلب �شرك���ة جوجل لتعليق
�أم���ر يطل���ب من ال�شركة حذف فيلم مناه�ض للإ�سالم من موقع يوتيوب التابع
لل�شرك���ة ،فيما تزال الدعوى حول الق�ضية م�ستم���رة ,كانت حمكمة ا�ستئناف
احتادية �أمريكية قد �أمرت جوجل يوم الأربعاء بحذف الفيلم املناه�ض للإ�سالم
الذي �أثار احتجاجات يف �أنحاء العامل الإ�سالمي من على موقع يوتيوب.

و�أث���ار الفيلم موج���ة احتجاجات مناه�ضة للواليات املتح���دة يف دول من بينها
م�ص���ر وليبي���ا يف الع���ام  ،2012وكانت جوجل رف�ضت ح���ذف الفيلم من على
يوتي���وب رغ���م �ضغوط م���ن البيت الأبي����ض وجهات �أخرى برغ���م �أنها حجبت
الفيلم يف دول معينة منها م�صر وليبيا.

روسيــا  :تزايــد أعــداد
المؤسسات اإلسالمية
الخدمية في ستافروبول
تزاي���دت �أع���داد امل�ؤ�س�س���ات الإ�سالمية
ب�صورة كبرية يف الآون���ة الأخرية مبدينة
«�ستافروبول» الرو�سية.

دراسة بجامعة أميركية حول
أنماط مالبس المرأة في العالم اإلسالمي
�أج���رى معهد البحوث االجتماعية بجامع���ة مت�شيجان بالواليات املتحدة
درا�س���ة اجتماعية حديثة ناق�شت ق�ضية مهمة هي مالب�س املر�أة امل�سلمة
يف �سب���ع بلدان ت�سكنها �أغلبية م�سلمة هي «تون�س ،م�صر ،العراق ،لبنان،
باك�ستان ،اململكة العربية ال�سعودية ،وتركيا».

جاءت نتائج الدرا�سة يف �أن معظم الأفراد الذين خ�ضعوا للدرا�سة ف�ضلوا
�أن تغطى امل���ر�أة �شعرها بالكامل ،ولكن لي�س بال�ضرورة وجهها� ،إال لبنان
وتركيا فلي�س بال�ضرورة للمر�أة �أن تغطي ر�أ�سها على الإطالق يف املناطق
العام���ة� ،أقيمت الإح�صائية على عينة م���ن الأفراد من كل بلد ،قدم لكل
فرد بطاقة ت�صور �ستة �أمناط من غطاء ر�أ�س للمر�أة وطلب منهم اختيار
الأن�سب للأماكن العامة.

وق���د اجتمع “حممد حاج���ي رحيموف”
مفت���ي “�ستافروب���ول” وبع����ض ق���ادة
املنظم���ات الإ�سالمي���ة يف املدينة ،و�أئمة
امل�ساج���د ،و�أعربوا ع���ن �سعادتهم بزيادة
امل�ؤ�س�س���ات الإ�سالمي���ة والرتاب���ط ب�ي�ن
امل�سلمني يف املدينة.
و�ص���رح “رحيم���وف” �أنه �س���وف ي�سعى
ال�ستخ���راج الأوراق الالزم���ة للعم���ل
الر�سمي وال�شرعي لهذه امل�ؤ�س�سات.
و�أك���د “رحيم���وف” �أن خدم���ة امل�سلمني
كث�ي�را م���ن اجله���د واالهتم���ام
تتطل���ب
ً
باخلدم���ات لأبن���اء امل�سلم�ي�ن ،وق���ال �إن
مدينة “�ستافروبول” لي�ست كـ”ال�شي�شان”
�أو “داغ�ستان” ،بل �إنها مدينة ذات طابع
خا����ص ،وح���ث على ن���زع اخلالفات بني
امل�سلمني والعمل على حل جميع امل�شاكل,
و�أ�ش���ار �إىل �أن الإ�سالم دي���ن �سالم ،و�أن
حتية الإ�سالم هي ال�سالم.
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حفظ كرامة المرأة
جمال ال�شطي  /املدير العام للجنة التعريف بالإ�سالم
@AlshattiJamal

حتت���ل املر�أة مكان���ة خا�صة يف الت�شريع
الإ�سالمي ،فق���د �أو�صى الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سل���م بالعناية بالن�ساء ،وقد
�شدد على الو�صية بهن يف حجة الوداع،
ومل ين�سه���ن م���ن و�صيت���ه حتى وهو يف
الن���زع الأخري عليه ال�صالة وال�سالم...
فالن�س���اء يف الإ�سالم �شقائ���ق الرجال،
ولهن حقوق وعليهن واجبات.
وم���ن �إك���رام الإ�سالم للم���ر�أة �أن �أمرها
مبا ي�صونها ،ويحفظ كرامتها ،ويحميها
من الأل�سنة ،والأعني ،والأيدي؛ ف�أمرها
باحلجاب ،والبعد عن االختالط ،وعن
كل ما ي����ؤدي �إىل فتنتها ..فامل�سلمة يف
طفولتها له���ا حق الر�ض���اع ،والرعاية،
و�إح�س���ان الرتبي���ة ،وله���ا ح���ق التعلم،
والتعليم ..بالإ�ضاف���ة �إىل حق التملك،
والإجارة ،والبيع ،و�سائر العقود.

بن���اء وت�أ�سي����س املجتم���ع امل�سل���م ،ف�أم
امل�ؤمن�ي�ن الأوىل ال�سيدة خديجة ر�ضي
اهلل عنه���ا نا�صرت الإ�سالم ووقفت مع
النب���ي �صلى اهلل عليه و�سلم قبل البعثة
وبعدها موقف العز وال�شرف والت�أييد،
وكذلك اجلهد الكبري الذي قامت به �أم
امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها يف نقل
كثري من الأحكام ال�شرعية.

المـرأة في
اإلسـالم تستمـد
حقوقـها من
كتاب الله
وسنـة نبيه [

فامل���ر�أة امل�سلم���ة ت�سع���د يف دنياها مع
�أ�سرته���ا ويف كن���ف والديه���ا ،ورعاي���ة
زوجه���ا ،وب���ر �أبنائه���ا �س���واء يف ح���ال
طفولته���ا� ،أو �شبابه���ا� ،أو هرمه���ا ،ويف
ح���ال فقره���ا �أو غناه���ا� ،أو �صحتها �أو ولعله من املنا�سب ذكر مقولة امل�ست�شرق
مر�ضها.
«مار�سي���ل ب���وازار» عندم���ا ق���ال�« :إن
وهناك عدد كبري من الن�ساء الف�ضليات الإ�س�ل�ام يخاط���ب الرج���ال والن�س���اء
الالت���ي كان له���ن ر�أي �سديد وم�ؤثر يف على ال�س���واء ويعامله���م بطريقة )�شبه

مت�ساوية( وته���دف ال�شريعة الإ�سالمية
ب�ش���كل ع���ام �إىل غاي���ة متمي���زة ،ه���ي
احلماي���ة ،ويق���دم الت�شري���ع للم���ر�أة
تعريف���ات دقيق���ة عم���ا لها م���ن حقوق
ويب���دي اهتمام���ا �شدي���دا ب�ضمانه���ا،
فالق���ر�آن وال�سنة يح�ض���ان على معاملة
املر�أة بع���دل ورفق وعطف ،وقد �أدخال
مفهوما �أ�شد خلقية عن الزواج ،و�سعيا
�أخ�ي�را �إىل رفع و�ض���ع امل�ؤمنة مبنحها
عددا م���ن الطموح���ات القانونية� ،أمام
القان���ون وامللكية اخلا�ص���ة ال�شخ�صية،
والإرث»
يف املقاب���ل جند �أن النظ���م الب�شرية ال
ترعى للمر�أة كرامتها ،حيث يترب�أ الأب
من ابنته حني تبل���غ �سن الثامنة ع�شرة
�أو �أق���ل؛ وتعده���ا م�ص���درا للخطيئ���ة،
وت�سلبه���ا حقها يف امللكي���ة وامل�س�ؤولية،
وجتعله���ا تعي����ش يف �إذالل واحتق���ار،
ويجعلونها �سلعة يتاجرون بج�سدها.
�إذن امل���ر�أة يف الإ�س�ل�ام ت�ستم���د حقها
وكرامته���ا م���ن منطل���ق �شرع���ي ثابت،
حدده اهلل تع���اىل يف كتابه وب َّينه النبي
�صل���ى اهلل علي���ه و�سل���م يف �سنته ،فقد
�أحاطه���ا ب�أح���كام قطعي���ة ،وحماه���ا
بت�شريع حكيم عادل.
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رحل «سفير الخير»

جمال الحداد
وبقيت أعماله شاهدة
على وجوده

يزخ�������ر العمل اخلريي يف الكويت بالعديد من الرجال الذين لهم ب�صمات ال متحى
�أب�������دا ،ومتتد تلك الب�صم�������ات �إىل خارج حدود الوطن ،را�سمة �ص�������ورة نا�صعة بي�ضاء
معلنة اخلري واجلود التي متيزت به الكويت عرب التاريخ.
ال�شي�������خ جمال يو�سف �سليمان العبداهلل احلداد ،رحمه اهلل عز وجل وطيب اهلل ثراه،
}من المْ�ؤْ ِم ِن َ
�أح�������د ه�ؤالء الرجال الذين ورثوا جتارة اخلري عن �أجداده ،قال تعاىلَ :
ني
رجَ ٌ
اه ُدوا اهلل عَ َلي ِْه َف ِم ْنهُ مْ مَ ْن َق َ
�ضى َن ْح َب ُ
�ص َد ُقوا مَ �������ا عَ َ
�������ه و َِم ْنهُ مْ مَ ْن َي ْن َت ِظرُ وَمَ ا
�������ال َ
َب ّ َد ُلوا َتب ِْديال{.
16
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كتـــب :حممــــود بكر

النشأة

ملف العدد

م�ساعداته التي متيز بها وي�شهد له بها طارق العي�س���ى وال�شيخ �سامل البلو�شي
كثري من النا�س ،وا�ستكمل ال�شيخ جمال رحمه اهلل تعاىل.
م�سرية والده بعد وفاته يف الإنفاق على ثم عم���ل يف اله�ل�ال الأحم���ر الكويتي
الأ�سر التي كان ينفق عليها.
خالل احل���رب الأفغانية الرو�سية نائبا

ول���د ال�شي���خ جم���ال احلـــــــــــــ���داد يف
1957/12/27م وكان وال���ده  -يو�سف
احل���داد -رحمه اهلل تع���اىل ،من جتار
الكوي���ت  -وذل���ك م���ن ف�ض���ل هلل -ه���ذا الت�أث���ر مل يقت�ص���ر عل���ى ال�شيخ
�شخ�صي���ة متعلمة� ،صاحب علم ودراية ،جمال ووالده ب���ل امتد �إىل امه رحمها
ذا بع���د نظ���ر ،وكان ناجح���ا يف جتارة اهلل رحمة وا�سع���ة ،فقد كانت �صاحبة
العق���ار حت���ى �سميت جزء م���ن منطقة ك���رم وعط���اء عل���ى الكب�ي�ر وال�صغ�ي�ر
النق���رة با�سم "نقرة احلداد" والتي يقع والقري���ب والبعي���د ،وكان ال�شيخ جمال
رحم���ه اهلل تعاىل �شديد االلت�صاق بها،
م�سجد العثمان فيها.
وكان يزورها يوميا ،وكان يخ�ص�ص يوما
وكان ال�شيخ جمال قريب جدا من والده
للغ���داء عنده���ا ،ومل ت�شغل���ه الأ�شغال
يو�س���ف -عليه���م رحم���ة اهلل تعاىل،واملهام التي كانت عنده عن هذا الأمر،
وكان �صغ�ي�را حني ت���ويف والده يف �سنة
كان بارا بها وهذه التي جعلت الربكات
1976م وعم���ر ال�شيخ جمال ما يقارب
حتل عليه كثريا.
� 18سن���ه ،ولكن �أخ���ذ منه عدة خ�صال
منه���ا بع���د النظ���ر والفطن���ة والذكاء مسيرته في العمل الخيري
وحمب���ة النا����س ومعرف���ة الأ�شخا����ص ب���د�أ ال�شي���خ جمال احل���داد رحمه اهلل
والأن�س���اب وحب الإط�ل�اع والعالقات تع���اىل م�سريت���ه الدعوي���ة الأوىل يف
االجتماعي���ة ،وكان ال�شيخ جمال رحمه بلو�ش�ستان ،حني �أن�ش�أ جامعة وم�سجدا
اهلل تع���اىل �صاحب ق���رار حكيم وقوي با�س���م وال���ده رحمه اهلل تع���اىل ،وكان
وم�ستمع متميز.
عم���ره يف ذلك الوق���ت � 22سنة ،وكان

ومن ال�صفات التي �أخذها ال�شيخ جمال
رحمه اهلل من جده حب اخلري للغري من

للرئي����س ،وكان الرئي�س يف ذلك الوقت
الدكت���ور حممد ال�شره���ان حفظه اهلل
تعاىل.

انتق���ل بعد ذل���ك للعمل يف جلنة جنوب
�ش���رق �آ�سي���ا التابع���ة جلمعي���ة �إحي���اء
الرتاث اال�سالمي.
ويف ع���ام  2003انتق���ل لر�ؤي���ة جديدة
وعم���ل جدي���د ،وهي امل�ب�رات اخلريية
حتى �ص���ار العمل �أو�س���ع ف�شمل العمل
الداخلي واخلارجي ،ومن هذه املربات
مربة العم يو�سف �أحمد ال�صقر ،رحمه
اهلل تع���اىل ،وه���ي م�ب�رة مناب���ع ومربة
غن���امي للعم ف����ؤاد الغ���امن ،حفظه اهلل
تعاىل ورعاه.

وكان كث�ي�ر م���ن املح�سن�ي�ن يثق���ون يف
ال�شي���خ جمال رحمه اهلل تعاىل ،وكانت
�إحدى املح�سنات تخ�ص�ص �أمواال كبرية
امل�ش���روع ع���ن طري���ق جمعي���ة �إحي���اء للم�شاري���ع التي يطرحه���ا عليها ن�س�أل
ال�ت�راث الإ�سالم���ي بوا�سط���ة ال�شي���خ اهلل عزوجل �أن يكتب لهم الأجر.

• يف زيارة تفقدية لأحد امل�شاريع يف �ألبانيا

ملف العدد

تعمل وتك�س���ب رزقها بعد دخولها لهذه
ال���دورات ،وتت�ضم���ن ه���ذه ال���دورات
دور�س���ا �شرعية و�أخالقي���ة ،وا�ستمرت
ه���ذه الدورات من���ذ ن�ش�أة م�ب�رة منابع
اخلري �إىل يومنا هذا.

يف مراحل الثانوي واجلامعة ،فيخ�ص�ص
كتاباته الفكرية
لهم ال���دورات املهنية وال�شرعية ،ويقوم
كت���ب ال�شيخ جمال احل���داد رحمه اهلل
بربطه���م م���ع اللجنة حتى يكون���وا نواة
تع���اىل كل رحالته ،حت���ى �صارت عنده
للعمل اخلريي يف بلدانهم.
مادة كب�ي�رة من معلوم���ات كثرية ميكن
�أم���ا من خ�ل�ال فرتة عمل���ه باملربة فله
�أن ي�ستفي���د منه���ا كث�ي�ر م���ن النا����س،
الرجايل
اجلان���ب
م���ن
كث�ي�رة
أعم���ال
�
العمل الخارجي
وم���ن كتابات���ه �أن���ه كان ي�ض���ع اخلطط
والن�سائي ،وذلك على النحو التايل:
تنوع���ت امل�شاريع التي ق���ام بها ال�شيخ
واال�سرتاتيجي���ات ل���كل دول���ه يق���وم
جم���ال احلداد رحمه اهلل تعاىل ،خارج
بزيارته���ا ،لك���ي يك���ون العم���ل منظما
الجانب الرجالي
ومتقن���ا ووا�ضح���ا ال لب����س في���ه ،ويتم كان ي�ستهدف منطقة العمل ،ويعمل لها تراب الوطن ،حتى بد�أت تخرج ثمارها
درا�س���ة وينظر يف احتياجاته���ا ،ويقوم وع���اد النفع للإ�س�ل�ام وامل�سلمني ،وزار
تطويرها خالل ال�سنوات.
وزار كث�ي�را من امل�ؤ�س�س���ات لي�س فقط بعم���ل خمالف مل���ا تقوم ب���ه امل�ؤ�س�سات �أك�ث�ر من ثالثني دولة ل���ه فيها ب�صماته
لتقدمي امل���ال ،و�إمنا لتقدمي اال�ست�شارة واللج���ان اخلريية الأخ���رى ،لأنه عرف وخططه ،بل �إن بع�ض الدول �صار فيها
وتطوي���ر العم���ل و�إيجاد احلل���ول لهذه احلاجه والفئة التي يريدها وال يتعجل تغي�ي�ر كبري من خالل عمله فيها ،وكان
�آخر تلك ال���دول التي زاره���ا الربازيل
امل�ؤ�س�س���ات ،كم���ا يف ال�صوم���ال ،حيث يف قطف الثمرة.
و�ألبانيا و�إثيوبيا� ،أما �إثيوبيا فقد و�ضع
كانت هناك جامع���ة وم�ست�شفي تكلفت فعم���ل خميم لل�شب���اب ،وو�ض���ع كل ما
لها خطة قبل �أن يتويف رحمه اهلل تعاىل
خ�سائ���ر كثرية خ�ل�ال م�سريته���ا ،ومن يحتاجه ال�شباب من الرتفيه يف املخيم،
ب�ساعات ،ت�سري على هديها �سنني.
خالل زيارته لهذه اجلامعة وامل�ست�شفي و�أعط���ى له �صبغ���ة �شرعي���ة للم�ستوى
ورك���ز رحم���ه اهلل تع���اىل عل���ى ثالث���ة
تغ�ي�رت احلال م���ن خ�سائ���ر �إىل �أرباح املقب���ول لل�شب���اب امل�سته���دف ،و�إدارة
م�شاري���ع ،وه���ي :التعلي���م و الإعالم و
فائ�ضة ،فلله احلمد واملنة.
جيدة من �أج���ل تنظيم هذا العمل وهلل
اال�ستثمار.
وكان يح���ب ال�شعر وكتب �أ�شعارا كثرية ،احلمد واملنة ،ا�ستمر عمل املخيم لأكرث
ام���ا دول جن���وب �ش���رق �آ�سي���ا �شاهدة
ومنه���ا للعم يو�سف ال�صقر والعم �سعود من ثالث �سنوات وب�أعداد متزايدة.
على �إجنازاته وم�شاريعه ..وكذلك بقية
الوهيب.
الجانب النسائي
امل�شاريع يف �أنح���اء متفرقة من العامل،
األنشطة الداخلية
خ�ص����ص ور����ش عمل خا�ص���ة بالن�ساء ،من مثل جامع���ة املدينة العاملية واملركز
عن���د تويل ال�شيخ جم���ال احلداد جلنة وا�ست�أج���ر دورا كام�ل�ا للأعمال املهنية التنم���وي يف م�ص���ر ،وبع����ض امل�شاري���ع
جن���وب �ش���رق �آ�سي���ا كان �صل���ب عمله لهذه الور�ش ،لتعلي���م الطبخ واخلياطة الكب�ي�رة التي ج���اري العمل فيها ،وهي
ون�شاط���ه للجالي���ات الت���ي تتب���ع ه���ذه وامل�شغ���والت ال�صغ�ي�رة ،وكثري من هذه كلي���ة الط���ب يف ال�صوم���ال وجامعة يف
الدول ،فكان يهتم بطلبة تلك اجلاليات الأ�س���ر تعلم���ت ه���ذه الأم���ور وب���د�أت الربازيل واملزرعة التنموية يف �إثيوبيا.

"شكر خاص"
لألستاذ عبدالرحمن الحداد
الذي ساعدنا في إخراج المادة
التوثيقية عن والده رحمه الله
• زيارة الالجئني ال�سوريني يف الأردن

ب�صوت واح���د :ال�س�ل�ام عليكم ،فنظر
ال�ضي���وف �إىل ه���ذا اجلم���ع الكب�ي�ر
وال�ص���وت احلنون ،فبك���وا حتى تعاىل
�صوته���م بالب���كاء ،فبد�أ ال�شي���خ جمال
رحم���ة اهلل عليه يهدئه���م حتى ال يت�أثر
الأيت���ام من هذا املنظ���ر العظيم ،وقال
�أح���د املدر�سني :كنا نرى �أموالكم ت�صل
�إلينا ،والي���وم نحن نرى قلوبكم ،فعلمنا
�أن ه���ذه الأم���وال تخرج حق���ا من مثل
ه���ذه القلوب ،فت�أثر جميع العاملني من
هذا امل�شهد.

القرى الأخ���رى وبد�أنا احلفر ،فوجدنا
مواقف من حياته
ال�صخر ال�صغري الذى ي�ستخدم لل�صبة
يف الثمانين���ات كف���ل يتيم���ة فلبيني���ة،
البن���اء وال�صخر الكب�ي�ر لتدعيم ركائز
وك�ب�رت ه���ذه الفت���اة ،وخ�ل�ال زيارته
الأبنية.
لإحدى مدار�س البنات يف الفلبني �سنة
1992م ،وقف���ت املدر�سة وبجانبها فتاة و�سبح���ان اهلل وجدن���ا رم���اال ،وقطعنا
متحجب���ة ،ف�س�أله امل�س����ؤول� :أتعرفها؟ ،الأ�شج���ار ومت ا�ستعمالهم���ا يف البن���اء،
قال :ال ،قال :ه���ذه يتيمتك ،قال :ماذا والأغ���رب م���ن ذل���ك بعد حف���ر موقع
تفع���ل هن���ا؟ ،ق���ال :ق���د تخرجت من الزاوي���ة للم�ش���روع نبع لنا م���اء بقوة ال
معهد املعلمات يف الفلبني ،والآن تدر�س يتوق���ف ،ومت فح�صه فقال���وا :ميكنكم
الكور�س العملي ..قال :فحمدت اهلل� ..أن تبيع���وا من���ه لأنه �ص���اف ونقي ،ومت
رمب���ا ال�شخ�ص منا ي�سته�ي�ن مببلغ  10فتح قنوات للخارج لت�ستفيد منه جميع
القرى املج���اورة التي كان���ت تعاين من م���ن مق���والت ال�شي���خ جم���ال احلداد،
د.ك �شهري���ا ،ولكن ما يعل���م �أنه يحيي
رحم���ة اهلل عليه� :أ�سا�س العمل الإجناز
قلوب���ا معين���ة ويجعلها �سبب���ا يف �إحياء قلة ماء ال�شرب.
والإتق���ان ،وال يكون العمل �صادقا حتى
والآن مرك���ز الأيت���ام �أ�صب���ح قري���ة من
قلوب الآخرين .
ي�ص���دق العام���ل م���ع اهلل ونف�س���ه ،وال
 - 2كان���ت �أمنيت���ه �إن�ش���اء مرك���ز �أيتام مراح���ل االبتدائي �إىل الكلية ،مب�ساحة
ين�س���ب العم���ل لل�شخ�ص ال���ذي �سخره
متكام���ل ب�إندوني�سيا عام 1994م ،ومع تف���وق � 25أل���ف مرت ،وه���ي على موقع
اهلل عز وجل خلدمة اال�سالم.
ال�صعوب���ات الت���ي واجهه���ا كان لدي���ه جميل جدا وطراز حديث تعجب كل من
وفاته
�إ�صرار وعزمية على �إن�شائه ،ولذلك مت زارها .
حتديد موقع فوق جبل يف مدينة بوفور  - 3خالل زي���ارة ال�شيخ جمال احلداد ت���ويف رحم���ه اهلل تع���اىل ي���وم ال�سبت
ال�شه�ي�رة ،حيث تربع بجزء من الأر�ض -رحم���ة اهلل علي���ه� -إىل كمبوديا �سنة املواف���ق 2014/1/11م يف �إثيوبي���ا يف
�أح���د املح�سنني احل�ض���ارم ،وا�شرتينا 1995م مع الع���م �سعود الوهيب رحمة العا�صم���ة "�أدي�س �أبابا" ،بع���د �إ�صابته
امل�ساح���ة املتبقي���ة وم�ساحتها � 13ألف اهلل رحم���ة وا�سع���ة ،وكان نع���م الأب بجلط���ة بالقل���ب ،ومن العجي���ب �أنه مل
القدوة الورع املتوا�ضع ،مع كرب �سنه مل ي�شتك من مر����ض قبل هذا ،ولكن هذا
مرت.
وكانت امل�شكلة حول كيفية �إي�صال مواد يتوق���ف عن عمل اخلري وزياراته ،وكان �أمر اهلل عز وجل.
البناء �إىل اجلبل بالطريق ال�ضيق جداً ،عم���ره �آنذاك � 80سن���ة ،ومعه العم �أبو يق���ول ابنه عبدالرحم���ن :ذهبت للوالد
مما يحمل امل�ش���روع م�صاريف �إ�ضافية عبدالعزي���ز حمادي رحم���ه اهلل ،وكان ح�ي�ن �سمع���ت خ�ب�ر وفات���ه ،ور�أيته يف
وت�أخ���ر الإجناز ،وامل�شكل���ة الثانية عدم عمره � 75سنة تقريبا ،فلما و�صلنا �إىل الي���وم الذي بعده ووجه���ه �أبي�ض وعليه
وج���ود ماء �إال عل���ى بعد كيلو و�أكرث من قري���ة الكوي���ت للأيتام يف "بن���وم بنى" الراح���ة ،وكان جمي�ل�ا ومبت�سما ،مل �أر
�ش�ل�ال ب�ي�ن الغاب���ات .فقمن���ا ب�إي�صال عا�صم���ة كمبودي���ا ،وتت�س���ع لعدد  500الوال���د رحمه اهلل تعاىل قط يف حياتي
�أخ�ش���اب البامب���و بع�ضه���ا ببع����ض ،يتي���م ،وكان الأيت���ام يف طابور ال�صباح ،مث���ل م���ا ر�أيته علي���ه ،واحلمد هلل على
واحلم���د هلل و�ص���ل املاء لن���ا ،و�أ�سقينا وملا فتح ب���اب املركز �سلم جميع الأيتام كل �شيء.
( )134ــ �إبريل  2014ــ جمادي �أول
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�أين احلقيقة

االحتجاج بالقدر على اإلشراك بالله
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إلي
�
ر،
سل
كف
ر�
ال
�
أ
ين
ده
عبا
لذ
ا
ل
وح
ضى
ل���دن قوم ن
والكف���رة ،وهو الير�
ظهره االبتالء واالختبار.
�سول بعثه اهلل �إىل �أهل
قاطعة ،قال الذي �أ
ال�سالم ،وكان �أول ر
ك حجة بالغ���ة وحكمة
���د [ ،الذي يف ذل���
���ض حتى ختمهم مبحم
الأر�
20
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عند
ا
ال
ح
ت
ج
يجب الت اج با
ل
ق
د
ر
ع
فر
لى ا
واإلرادة قة بين التصر إلشراك
والت
ف بال
صرف باألمر و مشيئة
النهي

واملق�صود �أن �إرادة اهلل عز وجل تنق�سم �أَ
َ
َّ
ُ
ن
ت
���
م
�
إ
َ
ْ
ال
ت
ْ
خ
ر
�ص
ُ
ْ
���و
ُ
ن
ُ
َ.
ّ
ق
�إىل �إر
���ل ف ِلل���هِ الحْ ُ ّج ُة و�إنه لو ك
ادة كوني���ة فتك���ون ه���ي امل�شي
ْ
ئة،
ُ
ا
َ
َ
ل
ب
ِ
َ
ا
ل
غ
َ
ان ال ير�ضى ملا عجز عن �سلب
ة
َ
َ
ف
ل
َ
و
�ش
ُ
اء
ْ
ل
ه
د
َا
َ ك ْم �أ ْج َمعِ َ
ني{.
و�إرادة ديني
متكنهم.
���ة وهي املحبة وهي �شرعه،
وحا�ص���ل
كما يف قوله تعاىلَ } :و اَل يَ ْر َ
ه���ذه احلجة� :أنه���م يحتجون
�ضى لِعِ َبادِ
ِ
ه
وبه
���ذا
ظ
هر
ت
خلي
ط
�
أه
���ل
ال�ضاللة بني
عل���ى الن
الْ ُك ْف َر َو�إِن تَ ْ�ش ُك ُروا يَ ْر َ
�ض ُه لَ ُك ْم{.
بي [ ب�أن م���ا هم عليه لو مل
م�
شيئ
���ة
الع
باد
و
م�
شيئ
���ة
ا
هلل ،لذلك رد
يك���ن ير�
ضي اهلل ل�صرفه���م عنه ،وهذه
ع
ليه
م..
ب
ثالث�������ا :ال برهان لل
�
أن
ه
ذه
ا
مل�ش
يئة
ال
م�شرك�ي�ن ي�ستندون �شبهة
تي تعللوا بها
�
أه
���ل
ال
عق
ول
ا
لنا
ق�
ص���ة
ا
�إلي���ه يف دعواه
لذين ال م�شيئ���ة
���م :ل���ذا فه���ي �شبه���ة يفر
ق���
خفية ،ال تتو�ص���ل �إىل االطالع
ون
ب
ني
ت
�صر
ف
ا
هلل
تعا
ىل
داح�ض���ة من�ش�ؤ
باخللق عليها عق
ه���ا احلج���ود واجلهل؛ والتق
ول الب�شر؛ فلذلك نعى عليهم
دير
و
حف
ظ
ق
وان
�ي�ن
ال
وج
لأن ه����ؤالء امل�ش
ود ،وهو ا�ستناده
رك�ي�ن �أعر�ض���وا ع���ن الت�
���م �إليه���ا على جهله���م بكنهها،
ص���ر
ف
ب
امل�
شيئ
���ة
وا
ل
إرا
دة،
وب�ي�ن فقالَ } :ك َ ِ َ َ
الآيات الوا�ضح���ة
وعما جاء به الر�سل ت�ص
رف
ذلك ك َّذ َب الَّذِ ي َن مِ ن َق ْبلِهِ ْم{،
���ه
با
ل
أم
���ر
و
الن
ه���
ي،
وه
بالتوحيد ،وما ح
���و الذي ف�شب���ه ت
دث من عقاب �أليم ملن ن�س
كذيبه���م بتكذي���ب الذي���ن من
ميه
ب
الر
�ضا
وبا
ملح
بة،
فا
ل
أ
ول
كذبوا دعوتهم ،و�أ
ت�صرف قبلهم واملق
�صروا على جحودهم التكوي
�ص���ود فعلوا كفعلهم ،فكانت
ن،
وا
لثا
ين
ت
�صر
ف
الت
كلي
ف ،فهم عاقبته���م
وعناده���م حتى ذاقوا
م���ا علمت���م ،فل���و كان فعلهم
العذاب ،ومل يكن يح�سب���
ون
�
أن
متكن
هم
م
���ن
و
�ضع
قواعد مر�ضيا
له����ؤالء علم يعتمد
ون علي���ه يف �شركهم ال�ش���ر
مل���ا �أهلكهم اهلل ،فهال ا�ستدلوا
ك،
و
من
ال
تح
رمي
و
الت
حل
يل
باهلل ،بل هم متبع���
ما هو بهالكهم ع
لى �أن اهلل غري را�ض بفعلهم،
ون للظن واخلر�ص� ،إال بخل
���ق
ا
هلل
تعا
ىل
فيه
���م
ا
لتم
قال تع���اىلُ } :ق ْل ْ
كن من ف����إن د
ُ
هَ ل ِعن َدك���م ِّم ْن ِعلْم ذل���ك،
الالل���ة االنتقام �أظه���ر من داللة
في
ح�
سب���
ون
�
أنه
ح
َ
�ي�ن
مل
مي�سك الإمه���ال،
فتُ ْخرِ ُج���وهُ لَنَا �إِن تَتَّب ُع���و َن ِ�إالَّ ا َّ
لظ
و
نَّ
�
إ
ن
ْ
ِ
َ
عن
ان
لأن دالل���ة االنتق���ام وجودية
�
أف
عال
هم
كان قد ر�ضي مبا فعل
وه ،وداللة الإمهال عدمية.
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طريــق الهدى

المنهج النبوي مع المسلم الجديد
“الــزي اإلسـالمي”
املحامي منيف العجمي  /مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف بالإ�سالم
@muneefalajmi

ق���ال تعاىل} :يَا بَنِ���ي �آد َم ُخ ُذوا ْ زِ ينَتَ ُك ْم
ا�ش َربُ���وا ْ َوالَ
ج���د و ُكل���وا ْ َو ْ
ِعن��� َد ُك ِّل َم ْ�س ٍ
تُ ْ�سرِ ُفوا ْ �إِ َّن ُه الَ يُ ِح ُّب امل ُ ْ�سرفِ نيَ{ ،ويقول
�سبحان���ه وتع���اىلُ } :ق ْل َم ْن َح��� َّر َم زِ ينَ َة
اللهّ ِ ا َّلتِ���ي �أَ ْخ��� َر َج لِعِ َب���اده ،{..يف ه���ذه
وبالن�سبة للن�ساء ،فقد نهى ال�شرع املر�أة
الآي���ات وغريها �أر�شدن���ا اهلل عز وجل
ع���ن ارت���داء املالب����س املتربج���ة ،وهي
�إىل التزين عند الذهاب �إىل امل�ساجد،
املالب�س الكا�شف���ة للعورة التى يجب �أن
والتزين غالبا ما مقرتن باملالب�س..
تُخفى ،وفيه���ا قال تعاىلَ } :و اَل تَبرَ َّ ْج َن
امل�سلم اجلدي���د -يف الغالب -ي�أتي من تَ�َب�رَ َج الجْ َ ِ
اه ِل َّيةِ الأوىل{ ،و�أال تبدي ما
بيئ���ة ال تع���رف مقيا�س���ا �أو معي���ارا يف خفي من زينتها� ،إال ما �أباح اهلل �إبداءه،
�ضواب���ط الزي ،ب���ل �إن بع����ض البيئات ويف ذل���ك يقول �سبحان���ه وتعاىل :اَ
}ول
والدول يكون الزي الر�سمي لها خمالفا يُبْدِ ي َن زِ ينَتَ ُه َّن �إِ اَّل َما َظ َه َر مِ نْ َها{.
لأح���كام ون�صو�ص ال�شريعة الإ�سالمية،
وهن���اك دول تتمت���ع باحلري���ات غ�ي�ر
املقي���دة ،ولذلك جند لديهم �أ�شكاال من
اللبا�س خارج���ة عن امل�ألوف من طبيعة
الب�شر.
وغري ذلك ،و�أخرى تتعلق باملظهر العام،
مثل ارتداء املالب�س التي عليها �شعارات
لغري امل�سلمني ،مث���ل ال�صلبان �أو جنمة
داود ،وغري ذلك..

فما ه�������و املعيار الف�صل يف م�س�ألة الزي
الإ�سالمي؟

يجب مراعاة مصلحة
المسلم الجديد من غير
إفراط وال تفريط
في الزي الشرعي

ينبغ���ي -بداية� -أن نُعلم امل�سلم اجلديد
(رج�ل�ا كان �أو ام���ر�أة) الغر����ض م���ن لق���د ج���اء يف الإ�س�ل�ام م���ن ال�سع���ة
اللبا�س ،وهو �سرت عورة امل�سلم ،ثم نبني والتو�سع���ة م���ا مل ي����أت يف دي���ن �آخر،
ل���ه هذه امل�س�ألة لكي ي�سهل الأمر عليه ،وهذا من رحمة اهلل عز وجل ،واملجتمع
ويتقب���ل ما ي�أتي بعد ذلك من �أحكام يف امل�سل���م مع���روف باحلي���اء ،والفط���رة
احل�سن���ة ال�سليم���ة ،ويراع���ي الإ�سالم
القر�آن وال�سنة النبوية.
فبالن�سب���ة للرج���ل هن���اك حماذي���ر امل�صالح ،ويدر�أ املفا�سد.
ن�ص عليه���ا ال�شرع مث���ل لب�س احلرير� ،إن الهيئ���ة احل�سن���ة ،وح�س���ن الهندام،
وكاجللب���اب ال���ذي ل���ه ذيل يج���ر على واملظهر اجلمي���ل ،عنوان للرجل واملر�أة
الأر�ض (خيالء) ،والت�شبه بزي الن�ساء ،امل�سلم���ة ،ويف ح���د ذات���ه دع���وة �إىل

اهلل ع���ز وج���ل ،فبعد �أن َّم���ن اهلل على
امل�سلم اجلديد بالهداية ،ينبغي �أن يرى
�أث���ر ه���ذا التغيري عل���ى الظاه���ر ،كما
تغ�ي�ر الباط���ن ،فيبتعد ع���ن الإ�سراف،
وال�شهرة ،واخليالء يف اللب�س ،ويرتدي
م���ن املالب����س �أح�سنه���ا �إظه���ارا لنعمة
اهلل و�شك���ره عليه���ا ،م�صداق���ا لق���ول
الر�سول [ُ “ :كلُ���وا َو ْ
ا�ش َربُواَ ،والْ َب ُ�سوا
اَ
�ص َّد ُقوا ،فيِ َغيرْ ِ �إِ ْ�س َر ٍ
اف َول مخَ ِ يل َ ٍة”،
َوتَ َ
كم���ا ينبغي عليه (رج�ل�ا كان �أو امر�أة)
مراع���اة ماج���اء يف كت���اب اهلل و�سن���ة
نبي���ه �صلى اهلل عليه و�سل���م من �أحكام
خا�ص���ة باللبا����س ،و�أن يراعي امل�صلحة
من غ�ي�ر �إفراط وال تفري���ط ،ومراعاة
تغري الع���ادات والتقاليد من بلد لآخر،
ف�ل�ا يغ�ي�ر ملب�سه ،فيخال���ف جمتمعه،
في�صب���ح غريبا يف بلده ،طاملا كان ذلك
�ضمن الإطار ال�شرعي.
ن�صيحـ ــة:
ينبغ���ي الرتفق م���ع امل�سلم اجلديد عند
تعليمه �أحكام الزي الإ�سالمي ،لأنه �ألف
عادات �سار عليها ع�شرات ال�سنني ،وال
ي�ص���ح �أن يطالب بتغيري كل ذلك الإرث
يف ي���وم وليلة ،كم���ا يجب علين���ا �أي�ضا
ت�صحيح بع�ض املفاهيم التي قد يفهمها
امل�سلم اجلديد خط����أ ،خا�صة ما يتعلق
منه���ا بالزه���د والتوا�ض���ع ،و�أن هذا ال
يتعار�ض مع الزينة املطلوبة من امل�سلم،
حتى عند الذهاب �إىل امل�سجد.
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رجال من الكويت

عبد الرحمن العبد المغني..
لم يترك بابا من أبواب اإلنقاق
إال وطرقه
الق���ر�آن الكرمي ،ومل يكن التعليم �آنذاك
متاحاً للجميع كم���ا يف وقتنا احلا�ضر،
فل���م يكن هن���اك �إال املدر�س���ة املباركية
واملدر�س���ة الأحمدي���ة ،بالإ�ضاف���ة �إىل
التعلي���م اخلا����ص يف الكتاتي���ب عل���ى
ي���د امل�ل�ا ،ال���ذي كان يراع���ي الو�ض���ع
االقت�ص���ادي لذوي التالمي���ذ ،حيث ال
يخف���ى عل���ى �أح���د �أن ظ���روف العي�ش
وقته���ا كان���ت قا�سية وجم���االت ك�سب
الرزق كانت حمدودة ،حيث تنح�صر يف
البح���ر والتجارة الت���ي كان معظمها مع
بالد ال�شرق الأق�صى وبالأخ�ص يف الهند
�أو الغرب الأدنى يف ال�سواحل الإفريقية.

المولد والنشأة
ولد عبدالرحمن عبداملغني العبد املغني
ع���ام 1341ه���ـ1922 -م يف منطق���ة
القبل���ة بفريج (ح���ي) ال�ساير ،ومل يكن
االبن الأكرب �أو الوحيد لأبويه ،فقد كان
ل���ه �إخوة و�أخوات �أكربهم حممد رحمه
اهلل ،و�أ�صغرهم عبداهلل ،بالإ�ضافة �إىل
�أختهم و�ضح���ةُ .ولدوا جميعاً يف احلي
نف�س���ه ،مم���ا �ساه���م يف جع���ل تن�شئته
م�شبع���ة بال���دفء االجتماع���ي ال���ذي
انعك����س عل���ى �شخ�صيت���ه االجتماعية،
وروح���ه املعط���اءة ،اللت�ي�ن �أورثت���ا هذا
العطاء يف �أعمال الرب.

تعليمه
تلق���ى تعليم���ه الأويل مثل معظ���م �أبناء
جيل���ه يف “الكتاب” على يد املال ،حيث
تعل���م مبادئ الق���راءة والكتاب���ة وقراءة
24
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إحسانه
ع���رف عن ال�سي���د عبدالرحمن مالمح
الكرم وال�سخ���اء منذ �صغره ،حيث كان
ال يرتك باباً من �أبواب الإنفاق يف �سبيل
اهلل �إال وطرقه.

�ساهم رحم���ه اهلل بتربعات �سخية �إىل
بي���ت الزكاة يف الكوي���ت ،ا�ستمرت منذ
يوني���و ع���ام � 1983إىل �سبتم�ب�ر ع���ام
2007م ،وهو العام الذي انتقل فيه �إىل
رحمة اهلل تعاىل ،وبلغ �إجمايل تربعاته
 4657129دينارا كويتيا ،و�شملت هذه
املبال���غ زكاة مال���ه و�صدقاته وتربعاته،
لت�ساهم يف الإنفاق على الأ�سر املتعففة
واملحتاج���ة داخ���ل الكوي���ت وخارجها،
وم�شروع���ات بيت ال���زكاة الأخرى مثل
م�شروع ك�س���وة اليتيم ووالئ���م الإفطار
وذب���ح الأ�ضاح���ي وعم���ارة امل�ساج���د
وت�أ�سي�س دور الأيتام وغريها.

بع���د الكتاب التحق ال�سيد عبدالرحمن
العبداملغن���ي باملدر�س���ة املباركي���ة التي
افتتح���ت عام 1911م ،عل���ى يد املربي
الفا�ضل “يو�س���ف بن عي�سى القناعي”
بنا ًء على فكرة ال�سيد يا�سني الطبطبائي
يف ذك���رى املولد النب���وي ،وبتربع كرمي
و�ساه���م يف ت�أ�سي����س م�سجد العجريي
من رج���االت الكويت �آن���ذاك ،وا�ستمر (الغربلل���ي) ،وق���ام ببن���اء م�سج���د
بالتعلي���م فرتة من الزم���ن ،ثم عمل يف عبدالرحم���ن العبد املغن���ي يف الكويت
جمال التجارة.
مبنطق���ة ال�ش���رق ،و�أ�س����س مرك���ز
وقد زاول الأعمال اخلا�صة حتى تاريخ عبدالرحم���ن عبداملغن���ي ال�صح���ي
1958م ،حي���ث عمل يف دائ���رة الأيتام مبنطقة الفيحاء.
عند ت�أ�سي�سها حني كان رئي�سها �آنذاك وامتد �أثره اخلريي خارج الكويت فقام
ال�سي���د خالد املط���وع  ،وبعدها يف عام ببن���اء امل�ساج���د يف م�ص���ر ،والنيج���ر،
1961م عم���ل يف البن���ك التجاري عند واملرك���ز ال�صح���ي يف البحري���ن ،وحفر
ت�أ�سي�س���ه ،وظل حتى ع���ام 1977م ،ثم الآبار ،ورعاية الأيتام.
تقاعد عن العم���ل بعدما �أ�صبح معاون
وفاتـه
املدي���ر العام ،وهو �أول كويتي ي�صل �إىل
ذلك املن�صب .
تويف رحمه اهلل يف 2007/5/19م.

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

@melhamy

البشرى في حوار خاص مع

الشيخ عبد السالم البسيوني
رغ���م �أنه جتاوز ال�ست�ي�ن من العمر فال
ي���زال ال�شيخ عبد ال�س�ل�ام �شابا يف كل
�ش���يء ،فهو ين���ام �أربع �ساعات فقط يف
الي���وم ويعم���ل � 20ساع���ة يف الدع���وة،
وتدفق���ه يف احلدي���ث ي�شه���د بذاك���رة
يف عافي���ة ال�شب���اب تتذك���ر الأ�سم���اء
والأح���داث البعي���دة الت���ي ط���ال عليها
الأم���د ،بالإ�ضاف���ة �إىل روح متوق���دة
وم���زاح حا�ضر عند كل منا�سبة ،ومزاج
رائ���ق فل���م �أر ال�شيخ م���ن قبل يف مزاج
ع�صبي �أو كئيب.
ولل�شيخ تاريخ طويل يف العلم والدعوة،
منه���ا �سن�ي�ن طويل���ة يف دع���وة غ�ي�ر
امل�سلم�ي�ن ،ف�أحببن���ا �أن ن�ستفي���د من���ه
يف ه���ذا اجلان���ب ،فا�ستقبلنا يف مكتبه
م�شكورا ،ودار هذا احلوار:
 كيف كانت بداية دخولك واهتمامكبدع�������وة غ���ي���ر امل�سلم���ي���ن واالعتن�������اء
بامل�سلمني اجلدد؟
بد�أت الق�صة منذ �أن كنت �أقيم احتفاال
26
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يف م�سج���د �أب���ي بكر ال�صدي���ق -الذي
�أخطب فيه اجلمعة -باملهتدين اجلدد،
وكنا نهتم ب�أن جنعله احتفاال م�ؤثرا ك�أنه
احتف���ال زواج ،فكن���ا نحتف���ل باملهتدية
اجلدي���دة كما نحتف���ل بالعرو�س ،جنعل
البن���ات يلق�ي�ن عليه���ا الأزه���ار ،ونوزع
احلل���وى ،ونغن���ي بالأنا�شي���د البهيجة،
ومل���ا ا�ستمر الأمر ب�ش���كل دوري مع كل
ٍ
مهت���د جديد ،اجتمعنا نحن الثالثة :د.
عبدالعظيم الديب ود.ح�سن املعايرجي
و�أن���ا ،وعقدنا العزم عل���ى �إن�شاء مركز
�صغري لدع���وة غري امل�سلمني واالهتمام
بامل�سلم�ي�ن اجل���دد ،وبد�أ الأم���ر بغرفة
�صغ�ي�رة ثم ما زالت تك�ب�ر حتى ت�سامع
به���ا النا�س وبلغ���ت من ال�شه���رة مكانا
جيدا ،حت���ى عر�ض علي وزير الأوقاف
القط���ري ال�ساب���ق �أن �أنتق���ل من العمل
يف موق���ع ال�شبكة الإ�سالمية �إىل العمل
يف م�ؤ�س�سة فن���ار ،وكالهما تابع لوزارة
الأوقاف ،فوافقتُ وكان ما �أراد اهلل.

 من خ���ل���ال التجربة الطويلة ،ما هي�أهم العوام�������ل والأ�سب�������اب التي جتذب
غري امل�سلمني �إىل الإ�سالم؟
خال�ص���ة التجرب���ة تق���ول �أن املعامل���ة
الطيب���ة واخلل���ق احل�سن ه���ي ال�سبب
الأه���م والأول يف ج���ذب غري امل�سلمني
�إىل الإ�س�ل�ام ،فقد تُ ْ�سلِم اخلادمة التي
ر�أت م���ن خمدومها الأخ�ل�اق احل�سنة
يف تعامل���ه مع زوجته و�أبنائه باالحرتام
والتوجيه والتقدير واحلب دون �صخب
�أو �شغ���ب �أو �إهان���ات �أو ظل���م� ،أو ي�سلم
موظ���ف ر�أى م���ن رب العم���ل العدل يف
الوظيفة والراتب والإح�سان باالبت�سامة
والتوقري والإن�ص���اف يف امل�شكالت� ،أو
يُ�سل���م الإن�س���ان لأن ل���ه �أ�صحاب���ا ذوي
خلق ح�سن فيجد منهم الوفاء وال�صدق
واحلر����ص ..فمعظ���م املهتدين يدخلون
الإ�سالم من هذا الطريق.
و�إين �أتذك���ر ذل���ك امل���درب الربازيل���ي
–قب���ل � 23سنة -ال���ذي ميكن اخت�صار

حــوار :حممد �إلهامــي

ح ـ ــوار العدد

@melhamy

ق�صت���ه بالقول �إن���ه "�أ�سلم على زجاجة
بيب�س���ي" ،وذل���ك �أن���ه ر�أى م���ن جمي���ع
النا�س حوله كرما مل يتعود عليه ،فكلما
تعرف عليه �أحد ا�ست�ضافه �إما يف بيته
�أو عل���ى طعام و�أقل القليل هو �أن يكون
ذلك زجاجة بيب�س���ي ،ف�أخربين الرجل
�أنه حتري من هذا اخللق الذي يبذله له
من يعرف ومن ال يعرف ،وقال :البد �أن
يكون هذا نابعا م���ن دين ،فتعرف على
الرجال ،و�إذا به يقول فج�أة :و�أنا �أي�ضا
الإ�سالم و�أ�سلم.
�أري���د �أن �أ�سل���م .ث���م ذكر ق�ص���ة جدته
و�أتذك���ر �أي�ض���ا ق�ص���ة الفت���اة الهندي���ة الت���ي حذرته من بالد الإرهابيني وقال:
الت���ي كان���ت تعم���ل خادم���ة عن���د �أهل توقع���ت هن���ا �أن �أرى النا�س مي�شون يف
بي���ت قطري�ي�ن ،وكان���ت حا�صل���ة على ال�ش���وارع بالبنادق الآلي���ة �أو على الأقل
املاج�ست�ي�ر يف الآداب الإجنليزي���ة� ،أي بال�سكاك�ي�ن واخلناجر ،وتوقعت للوهلة
�أنه���ا متعلم���ة ومثقفة ،ولك���ن الظروف الأوىل �أن �أق���ل م���ا �سين���زل ب���ي هو �أن
املعي�شي���ة و�ضعتها هكذا كما هو احلال ين���زع �أحدهم هذا الق���رط بينما �أ�سري
املع���روف ،ف���كان م���ا جذبه���ا للإ�سالم يف ال�ش���ارع ،لكني وجدت الأمر خمتلفا
تعامل هذه الأ�سرة فيما بينهم ،ال�سيما متام���ا ،فالنا�س هنا طيب���ون ت�شع على
اح�ت�رام الزوج وتقديره لزوجته ،فك�سر وجوههم االبت�سامة وي�شيع بينهم اخللق
ه���ذا الوهم املنت�ش���ر ع���ن �أن الإ�سالم احل�سن ،بل �إن �أحدا مل يُع ِلّق على ثيابي
يحتقر امل���ر�أة و�أن الرج���ل امل�سلم يهني �أو ه���ذا الق���رط يف �أذين .وم���ن هاهنا
زوجته ويعاملها كاملتاع ،فمن هنا بد�أت كان �أول �إ�سالمه.
يف التعرف على الإ�سالم حتى �أ�سلمت.
فال�شاه���د �أن املعامل���ة الطيبة واخللق
ومنذ �سن���وات قليلة ق���دم �إىل الدوحة احل�سن لهما الن�صيب الأكرب يف هداية
�ش���اب برتغايل ،ت���راه لأول وهلة فتظن النا�س �إىل الإ�سالم.
�أن���ه ال يُ�سلم �أبدا ،فمظهره �أوروبي قح،
 لكن كل جمتمع فيه ال�صاحلون ودونيلب����س القرط يف �أذنه ،و�شعره منفو�ش،
ذل�������ك ،ولن يج�������د كل غري�������ب ذات هذه
ويرت���دي ثياب���ا عل���ى الهيئ���ة املعروفة،
الأخالق مع الكل
وقد ق���دم للعمل يف قناة اجلزيرة ومعه
زوجته ،فقالت له جدت���ه قبل �أن ي�أتي :نع���م بال�شك ،وه�ؤالء ه���م من ي�صدون
�إنك ذاهب �إىل بالد الإرهابيني ،وهناك ع���ن �سبي���ل اهلل ،ويُنَ ِ ّف���رون النا����س من
�سيقتلون���ك ،لكن���ه �أ�ص���ر عل���ى خو�ض الإ�س�ل�ام ،وال يقت�صر �ضرر ه�ؤالء على
املغامرة ،وبعد �أن ق�ضوا وقتا يف الدوحة غري امل�سلمني ،بل على امل�سلمني اجلدد
ج���اءين هنا مع زوجته ،وجل�ست زوجته �أي�ض���ا ،وهن���ا ل�ست �أن�س���ى ق�صة �شاب
عل���ى ذات ه���ذا املقع���د ال���ذي جتل�س �أ�سل���م فد ّبَ���ر ل���ه بع�ض ال�شب���اب عمرة
علي���ه و�س�ألتن���ي عن الإ�س�ل�ام و�أجبتها �إىل البي���ت احلرام ،لكن �صاحب العمل
ف�أ�سلم���ت يف نف�س اجلل�سة ،ف�أقمت لها -امل�سلم -رف�ض �أن ي�سمح له ب�إذن �ساعة
احتف���اال م���ع بع�ض الأ�صدق���اء يف بيت واحدة ليدرك فيها با�ص الرحلة ،و�أ�صر
�أحده���م ،فكانت هي مع الن�ساء الالتي عل���ى الرف����ض ومل ي����أذن ل���ه باخلروج
احتفلن بها ،وكان زوجها معنا يف غرفة �ساع���ة واحدة مبكرا قب���ل الدوام حتى

يجب على كل مسلم أن يتعامل مع
غير المسلمين على أنه داعية ليس بالوعظ
والكالم فقط ولكن باألخالق
فاته املوعد وانطلقت الرحلة من غريه،
ولوال �أن �أكرمه اهلل ببع�ض �إخوانه الذي
انتظ���ره ب�سيارت���ه اخلا�ص���ة وانطلق به
حتى �أدركوا الرحلة عند احلدود -لوال
هذا لفاتته العمرة.
ف�أي���ن هذا من رج���ل كان يف مكتبي يوما
وجاءت امر�أة هندية ومعها ابنتها و�أعلنت
�إ�سالمه���ا ،فلم���ا �سمعه���ا الرج���ل تنطق
ال�شه���ادة بكى و�سالت دموعه وانطلق �إىل
اخل���ارج فا�ش�ت�رى مبا ميل���ك ذهبا وعاد
ف�أغ���دق عليها ه���ي وابنته���ا� ..أين فرحة
هذا بالإ�سالم من ق�ساوة قلب ذلك؟!
ولذل���ك يج���ب �أن يعل���م كل م�سل���م
يتعام���ل مع غ�ي�ر امل�سلمني �أن���ه داعية،
لي����س بالوعظ وال���كالم ب���ل بالأخالق
واالبت�سام���ة والهدية ،ومثلما يوجد من
ي���دل عل���ى �سبيل اهلل يوج���د من ي�صد
عن �سبيل اهلل.
 فم�������اذا عن الأ�سباب الأخرى للدخوليف الإ�سالم؟
كثريا ما تكون الأمور الب�سيطة املعتادة
�سبب���ا يف اجت���ذاب غ�ي�ر امل�سلمني �إىل
ه���ذا الدي���ن ،فمث�ل�ا كان �أذان الفج���ر
ه���و ال�سب���ب يف �إ�س�ل�ام عمي���د الكلية
الهولندية يف قطر ،هذا الرجل ا�ستيقظ
�صباحا على �صوت الأذان الذي ي�صدح
قبل ال�صباح فتعجب منه ،ثم �أخلد �إىل
الن���وم ،وملا تكرر الأمر يوميا ت�سلل هذا
الأذان �إىل روح���ه حتى تعلق به ،فكانت
تلك ه���ي بداي���ة ال�س����ؤال والبحث عن
الإ�سالم.
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المسلم الجديد يواجه صعوبات نفسية
وأسرية وبيئية ..لذا على المراكز اإلسالمي
تخصيص أقسام لمتابعتها
وكذل���ك الكاتبة ال�صحفي���ة الإجنليزية
عائ�ش���ة ا�ست�س ،بد�أت ق�ص���ة �إ�سالمها
حني دخلت �إىل مكتبة ف�أم�سكت بكتاب
يتح���دث عن الإ�سالم فقر�أت فيه بع�ض
كلم���ات عابرة كانت بواب���ة دخولها �إىل
الإ�سالم ،وقال���ت :هذا هو الدين الذي
�أبحث عنه منذ �أربعني �سنة.
وق���د كانت طريقتن���ا يف ترجمة الكتب
الدعوي���ة �إىل اللغ���ة الإجنليزي���ة� ،أن
نكت���ب الكتاب باللغة العربية ثم نعطيها
ملرتجم ،ثم نعر�ضه على م�سلم �إجنليزي
ليحرر ال�صياغات وي�ضبطها ،ثم نعر�ضه
على �إجنليزي �أ�صلي غري م�سلم لتغطية
الفارق الثقايف وامل�صطلحات ونحو هذا،
فذات مرة فوجئنا ب�أن الفتاة الإجنليزية
الأ�صلي���ة الت���ي تتم���م عم���ل الرتجم���ة
تعل���ن �إ�سالمه���ا ،وات�صل���وا بن���ا فنزلنا
�إىل مكتبه���ا فوجدن���ا ث�ل�اث منتقبات،
ف�س�ألنا �أين "�إمييلي"؟ ف�أ�شاروا للتي يف
املنت�صف ،فبهذا �أ�سلمت وكانت طريقا
لإ�س�ل�ام اثنتني من �صديقاته���ا ،ول�سنا
ن���دري �أي كلمة تلك الت���ي فتح اهلل بها
قلبها للإ�سالم.
ف�ل�ا �أح���د يدري م���ا هي الكلم���ة التي
ميكن �أن تكتبها فتنفذ �إىل القلب وتكون
الطريق �إىل الإ�سالم.
 يف اللحظة التي يُ �سلم فيها املهتدي،يبد�أ حياة جدي�������دة ،فمن خالل جتربة
ف�ضيلتكم ما هي �أهم هذه ال�صعوبات؟
يع���اين املهتدي من �صعوب���ات �أكرث من
جهة؛ من نف�سه و�أ�سرته وبيئته القدمية
ومن امل�سلمني �أنف�سهم:
28
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فال�صعوبات النف�سية �أنه مازال ال يفهم
الإ�س�ل�ام وال يطي���ق تطبي���ق تكليفات���ه
جميعا مرة واحدة ،وهو يف هذه احلال
يحتاج �إىل من يي�سر عليه الأمر وي�أخذ
بي���ده �أخ���ذ الرفي���ق ال�شف���وق ،ف�أم���ور
مث���ل احلج���اب والنق���اب واخلت���ان قد
ال ي�ستطي���ع املهتدي تنفيذه���ا مبا�شرة
بع���د �إ�سالم���ه ،و�أحيان���ا حت���دث بع�ض
الك���وارث مثل �أن يفر�ض بع�ض اجلهالء
اخلتان على من �أ�سلم في�صده ذلك عن
الإ�س�ل�ام فيعدل عن ق���راره من بعد ما
كاد ي�سلم.
و�أتذكر مرة �أين حني كنت �أحدث زوجتي
–وه���ي �إجنليزي���ة �أ�سرتالي���ة وكان���ت
�أ�سلم���ت حديث���ا -قال���ت يل :الر�س���ول
طبق الإ�سالم عرب ثالثة وع�شرين �سنة،
ول���ن ي�ستطيع �أحد �أن يطبقه يف �أ�سبوع
ِ
�صدقت.
واحد ،فقلت لها:
رغ���م �أنه يالح���ظ بقوة ك���ون امل�سلمني
اجل���دد يدخلون يف الإ�س�ل�ام بحما�سة
�شديدة ،مثلما ذكرنا ق�صة �إمييلي الفتاة
الإجنليزي���ة التي تتمم عم���ل الرتجمة،
وقد كانت زوجتي منذ �أ�سلمت حر�صت
دبي
على ارتداء النقاب ،وملا �سارت يف ّ
كان���ت يف غاية االندها����ش من ال�سفور
والت�ب�رج ومل تكد ت�ص���دق �أنها يف دولة
�إ�سالمي���ة ،و�صارت تهت���ف :انظر هذا
وكيف هذا وملاذا يفعلون هذا� ...إلخ.
�أما �صعوبات الأ�سرة فم�شهورة ،وت�صيب
الن�س���اء حتدي���دا ،فقد يطلقه���ا الزوج
ويحرمها من �أبنائها ،ويترب�أ منها �أهلها
ومعارفه���ا ،فت�صري ك�أنها قطعت من كل

ن�س���ب و�صلة و�صارت منفردة وحيدة ال
جتد �شيئا.
و�أم���ا �صعوب���ات البيئ���ة ف�أب�سطه���ا �أن
يُط���رد امل�سلم م���ن العم���ل ،وت�صل �إىل
ح���د التعذي���ب ال�شدي���د ب���ل والقت���ل
�أحيانا ،خ�صو�صا يف الديانات الع�صبية
مث���ل امل�سيحي���ة الأرثوذك�سي���ة والدروز
والهندو����س ،وقد ج���اءين ق�س م�صري
قب���ل ف�ت�رة وكان قد �أ�سل���م فك�شف يل
ع���ن ج�س���ده فوج���دت منظ���را ب�شعا،
م���ن �أول قدمي���ه الت���ي �أطلق���وا عليها
الر�صا����ص وحت���ى تقطي���ع جل���ده م���ن
ال�ساق�ي�ن والفخذين والبط���ن ،وجدت
�أمام���ي منظ���را م�شوها ،ث���م ملا خاطوا
ه���ذا التقطيع خاط���وه ب�إب���ر اخلياطة
الطويلة ملزي���د من التعذي���ب والإيالم.
فكثري من �أتباع هذه الديانات ي�صدهم
هذا امل�صري عن الإ�سالم.
ولأج���ل هذا فالب���د �أن تكون يف املراكز
الإ�سالمية �أق�سام ملتابعة احلاالت التي
�أ�سلمت ل�سد حاجاتها املختلفة من رزق
�أو عمل �أو توفري �أ�سرة جديدة وحا�ضنة
جدي���دة ،فه����ؤالء امل�سلم���ون اجلدد هم
امل�ؤلفة قلوبهم الذين لهم ثمن م�صارف
ال���زكاة ،ومن امل�ؤ�س���ف �أن هذا التفكري
لي����س ظاه���را يف العقلي���ة الإ�سالمي���ة
املعا�صرة.
 ذكرت �صعوبات تواجه امل�سلمني اجلددمن امل�سلمني �أنف�سهم ..فما هي؟
�أبرزها هذه الأخالق ال�سيئة ،فاملهتدي
ي�ص���دم ب����أن كث�ي�را مم���ن يلقاه���م من
امل�سلمني �إذا حدث���وا كذبوا و�إذا وعدوا
�أخلفوا و�إذا ائتُمِ نوا خانوا و�إذا عاهدوا
غ���دروا ..وهكذا ،ورمبا جت���د املهتدية
م���ن يطم���ع فيه���ا كام���ر�أة ،كذل���ك ال
يج���دون احلا�ضنة البديل���ة مثل البيوت
املفتوح���ة لهم واملهتم���ون ب�ش�ؤونهم كما
ينبغي .فكل هذا م���ن ال�صد عن �سبيل
اهلل ،ومم���ا يجب �أن يهت���م به امل�سلمون
واملراكز الإ�سالمية.

يلال تطوع

"حنانيك!"
�أنـ ــوار الزنــكي  /م�س�ؤولة العالقات العامة بالفريق التطوعي
@AnwarAlzanki

خلقنا اهلل والنق����ص �صفة لنا يف كوننا
ب�ش���ر ،نكتم���ل بالآخرين ت���ارة ويكتمل
نق�صهم بن���ا تارة �أخ���رى� ،أ�سرة واحدة
ننتم���ي �إىل �أمة حممد �ص��� َّل اهلل عليه
و�سلم ،فهل تعلمون من هو حممد؟.

�شياط�ي�ن ق���د توح���دت به���م ي���وم �أن
خذلناه���م م���ن �أج���ل غطر�س���ة �أو كرب
ح���اك يف �أنف�سنا يوما! كلن���ا لآدم و�آدم
م���ن تراب ،لتك���ن يف دعوتك من�صفا ال
م�صنفا!

ب���ل وت�أمل حال عي�س���ى ويحيى عليهما
ال�س�ل�ام مل���ا كانا ي�أتيان القري���ة في�س�أل
عي�س���ى -علي���ه ال�س�ل�ام -ع���ن �ش���رار
�أهله���ا ،وي�س�أل يحيى -علي���ه ال�سالم-
عن خيار �أهلها ،فقيل له :مل تنزل على
�ش���رار النا�س؟ فق���ال� :إمن���ا �أنا طبيب
�أداوي املر�ضى.

�أحن اخللق �صلوات اهلل و�سالمه عليه ،ق���د تكون يف �أعماق ه����ؤالء �آمال تفوق
ال���ذي قال" :لكل نب���ي دعوة م�ستجابة� ،آمال���ك� ..أنف�سه���م باخل�ي�ر معم���ورة..
فتعج���ل كل نبي دعوت���ه ،و�إين اختب�أت لكن!
دعوتي �شفاعة لأمتي �إىل يوم القيامة� ،إنه���ا البيئة والظ���روف ،بل القدر الذي
فه���ي نائل���ة �إن �شاء اهلل م���ن مات من مل يهي���ئ لهم الطرق �سهلة وا�ضحة كما
�أمتي ال ي�شرك باهلل �شيئا".
هي�أها اهلل �إليك!

واهلل م���ا �سر رقيه���م �إال �أنه���م تخلقوا
با�س���م اهلل ا ّ
حلن���ان ،فرق���ت قلوبه���م
وا�صع���دت �أنف�سه���م بالإح�س���ان �أعايل
ال�سموات ،فالم�سوا بها �أرواح الب�شر.

�أم���ا �سمع���ت �إبراهيم -علي���ه ال�سالم-
يوم �أن جاءته ر�سل اهلل بالب�شرى ت�ؤن�س
ف�ؤاده بالولد ..حينها مب كان يجادلهم؟
قلبه م���ع القوم يرجتي �أال يهلكوا لعلهم
يهت���دوا! م���ع �أن مع�صيته���م يحرتق لها
القلب غ�ي�رة على دين اهلل ،ال �أقول �إال
كما ق���ال اهلل عز وج���ل�} :إِنّ �إِبْ َر ِ
اهي َم
ِيب{.
لحَ َ لِي ٌم �أَ َّواهٌ ُمن ٌ

ع����ش ب�أخالق �أهل اجلن���ة رحيما تبعث
مع الرحماء ،عن ميينك امل�صطفى �ص َّل
اهلل علي���ه و�سلم ،وع���ن �شمالك �أبوبكر
ر�ض���ي اهلل عنه ،اخلليف���ةالذي غلبت
رق���ة قلب���ه ه���واه فب���ادر فادي���ا العبيد
ب�أموال���ه ليعتقه���م م���ن براث���ن الظل���م،
وا�ستعذ باهلل ثالثا من كل ما قد يف�سد
دعوتك املحمدية ال�صاعدة.

م���ن اهلل علين���ا فكن���ا خري �أم���ة تدعو
�إليه ،ن�سع���ى لك�سب القلوب ال ك�سرها،
وظيفتنا دعوة الب�شر بكلماتنا احلانية،
ب�سماحة �أخالقنا ،وهل ما نحن فيه من
خري �إال رحمة ورفق من احلنّان! فكيف
نبخل بالرفق على من حولنا!
�إن معامالت���ك مع النا����س كالعطور ،ما
تن�ش���ره �ست�ستن�شق���ه� ،أال يكفي املبتلني
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سلسلة دعوية متخصصة في دعوة غير المسلمين

البوذية في الميزان..
دراسـة تحليلية
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عمـرو عبداملولــى  -باحث �أكادميي

عقائـد البوذيـة
“الرنفان�������ا” :غلب���ت عل���ى الفل�سف���ة
البوذية ب�صفة خا�صة ،وعلى غريها من
الفل�سفات الهندي���ة ب�صفة عامة ,نزعة
الت�ش���ا�ؤم م���ن احلي���اة ,حي���ث تعتربها
م�ص���در الآالم والأح���زان ،و�أن تكرارها
عق���اب وم�ضاعف���ة يف الع���ذاب .لذلك
وق���ف “بوذا” �إزاء ه���ذه الق�ضية ،يريد
�أن يجد �سبي�ل�ا �إىل “املوت بال رجعة”
�أو “املوت الأبدي” ،يتخ ِلّ�ص به الإن�سان
م���ن �آالم احلي���اة وتكراره���ا ،وي�ستحوذ
عل���ى ال�سع���ادة العلي���ا ،فف ّك���ر “بوذا”
يف ه���ذا طويال ،وج ّرب ع���دة جتارب،
ث���م زعم �أخ�ي�را �أن���ه اكت�ش���ف “املوت
الأبدي” وال�سبي���ل �إليه ،وهو ما ي�سمى
بـ”نرفانا” ذلك اله���دف الأ�سمى الذي
البد �أن ي�سعى �إليه كل بوذي.
معن���ى كلمة نرفان���ا� :إن كلمة “نرفانا”
هي كلمة �سن�سكريتية ،ويقال لها �أي�ضا
يف اللغة “البالية” “نرفانا” �أو “نيبانا”
وهي مركبة م���ن كلمتني “نر” ومعناها
االنتهاء �أو االنعدام و”نافا” �أي ال�شهوة،
فمعنى كلمة “نرفانا” هو �إنتهاء ال�شهوة،
�أو انعدامها.
تعريف “نرفانا” :حني دعا “بوذا” �إىل
“نرفانا”مل ي�ضع لها معامل ،فجاء �أتباعه
وف�س���روا الكلمة بكل ما ميك���ن �أن يقع
حتت ال�شم�س م���ن �ضروب التف�سريات
املقد�سة ،وما �أو�سع جماالت املجاز.
�إن كلمة “نرفانا” يف ا�صطالح البوذية،

لها عدة مع���ان ،ذكرها علم���اء البوذية
يف كتبهم ،فقد ذك���ر القدي�س “بوذتات
بيهك�ش���و” يف كتاب���ه “نرفان���ا” ثالث���ة
معان لها .الأول :هو اخلمود والربودة,
ويف�س���ر القدي�س هذا املعنى فيقول� :إن
احلي���اة �شيء ح���ار ..فالع�ي�ن ،والأذن،
والأن���ف ،والل�س���ان ،واجل�س���م؛ ه���ذه
الأع�ض���اء متار�س وظيفته���ا اخلارجية
–الر�ؤي���ة ،ال�صوت ،الرائح���ة ،والذوق،
واللم����س ،-كل ه���ذه الإح�سا�سات التي
تتك��� ّون منه���ا احلي���اة فيه���ا ح���رارة..
حرارة م���ن ن���ار الرغبة ،ون���ار البغ�ض
والكراهي���ة ،ون���ار الغواي���ة ،وم���ن �أجل
ه���ذا ف�إن “نرفانا” ه���ي خمود احلياة،
وبرودته���ا بعد حرارته���ا ،ومما ورد عن
“ب���وذا” يف ذل���ك قول���ه “احلي���اة �أمل،
والأمل كالن���ار الت���ي تلتهب يف احلطب،
اطفئوه���ا ،وتخلّ�ص���وا منه���ا� ،أعدم���وا
الأمل ،فتكت�سبوا اخلال�ص ..لي�س هناك
ن���ار ت�شبه النف�س ،ولي����س هناك مر�ض
ي�شبه البغ����ض ,وعلى هذا فلي�س هناك
�أ�سمى من �سعادة الطم�أنينة ،وذلك عن
طريق الو�ص���ول �إىل نرفان���ا” .الثاين:
هو التجرد من �أغالل احلياة وقيودها،
واملراد بالأغ�ل�ال والقيود هو ال�شهوات
النف�سية ،كالطمع ،واحلب ،والكراهية،
واحل�س���د ،واحلق���د ،واخل���وف ،وم���ا
�شاب���ه ذلك ،وتعترب هذه ال�شهوات قيود
النف����س وروابطها ،ف�إذا جتردت النف�س
ع���ن ه���ذه القي���ود
والرواب���ط ف�إنه���ا
تك���ون م�ستع���دة

للو�ص���ول �إىل” نرفان���ا” .الثال���ث :هو
التجرد من الطعنات ومن فكرة الذات,
وامل���راد بالطعن���ات �أي طعن���ات احلياة
الت���ي ت�س ّببه���ا ال�شه���وات والرغب���ات،
واملراد بفكرة ال���ذات ،االعتماد عليها،
�أو الأثرة والأنانية ،وهذه املعاين الثالثة
ال تفيد �إال مغزى واحدا ،وهو التخلّ�ص،
�أو التح���رر من جميع ال�شهوات والآالم،
و”نرفانا” على هذا املفهوم هي احلالة
الت���ي خم���دت فيه���ا جمي���ع ال�شهوات
والرغبات خمودا نهائيا ،فالإن�سان يف
هذه احلالة يفقد وعيه و�شعوره باحلياة
كلي���ة ،لأن نف�سه تتخلّ�ص من الإح�سا�س
ب���الأمل ال���ذي ي�سبب���ه ارتب���اط النف�س
بالأج�س���ام� ،إنها حال���ة الت�ش ّبع الروحي
باالن�صراف عن الدنيا املادية كلها.
وذك���ر �أي�ض���ا �صاح���ب كت���اب “تاري���خ
الديان���ة البوذي���ة” تعريف���ا له���ا “حيث
يق���ول �إن “نرفان���ا” �ش���يء وراء احل�س
–ميتافيزيق���ي -ف�ل�ا ميك���ن تعريفه���ا
تعريفا مفهوما بلغة الإن�سان .ثم ذكر عدة
معان “للرنفان���ا” منها - 1 :هي انتهاء
كل �ش���يء ،انتهاء الرغب���ات وال�شهوات،
 - 2ه���ي الع���امل الآخر ،غ�ي�ر التنا�سخ
الذي تتج��� ّول فيه الأرواح الدنيئة- 3 ،
هي الفن���اء التام لل���روح واجل�سد معا،
 - 4هي احلال���ة الهادئة التي لي�س لها
بداية والنهاية ،وال تتغري مع الأزمان5 ،
 هي حالة الهمود البارد التي خمــدتفيها جميع ال�شهـــــوات والآالم (.)1

«النرفانا»
انتهاء للشهوة وانعدامها
وبالتالي التخلص من ألـم
الحياة وتكرارها
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اقتالعا تاما ,وهي انعدام �شعور الفرد
بفرديت���ه ،وهي حترير الفرد من عودته
�إىل احلي���اة ،وهي فردو�س من ال�سعادة
بعد امل���وت .وقالوا �أي�ض���ا �إن “نرفانا”
هي حالة التح���رر الكامل من �أي تلوث
وم���ن �أي ارتب���اط بالع���امل ،حت���رر من
اجله���ل واله���وى ،و�إفالت م���ن �سال�سل
الع���امل وذوب���ان ال�شخ�ص م���ن “الأنا”,
�أما “الرنفانا” يف عرف البوذي العادي،
فه���ي �أن ميلك عقال هادئ���ا مطمئنا ال
يت�س���رب �إلي���ه اخلط�أ ،وجت���رد عن كل
الأماين والرغبات واجلهاالت و�أ�سباب
اخلديع���ة والإغراء ،بعد ه���ذا كله يبلغ
البوذي طور “الرنفانا”.

�أم���ا “الأ�سفار البوذي���ة” -تري بيتاكا-
فعرفته���ا ب�أنه���ا اخلم���ود ،وال�سك���ون،
واالنتعا����ش ،والراح���ة ،والهمود البارد،
والفن���اء املطل���ق ,والتوقف ع���ن الوالدة
والوف���اة ،والتخل����ص م���ن �آالم احلياة،
وانعدام �شعور الف���رد بفرديته ،وبعبارة
�أخ���رى التح���رر م���ن كلم���ة “�أن���ا” �أما
“جمموع���ة م�صطلح���ات البوذي���ة”
فعرفته���ا ب�أنها “احتاد الف���رد بالفراغ،
وال�سع���ادة الأبدي���ة بع���د امل���وت”� .أما
علم���اء البوذي���ة ,فلهم تعريف���ات �أي�ضا
“للرنفان���ا” ،منه���ا �أن “نرفان���ا” ه���ي
�أعل���ى درجات ال�صف���اء الروحاين التي
يبلغه���ا البوذي بع���د م�صارعات���ه لآالم
احلياة ،وجه���وده النف�سي���ة ،عن طريق
اكتشاف “نرفانا”
جتريد النف�س ،وقم���ع جميع ال�شهوات
والرغب���ات ،وممار�س���ة ال�ضغ���ط على
الذاتي���ة والأناني���ة ،و�إذا و�ص���ل البوذي بالطب���ع املكت�ش���ف “للرنفان���ا” ه���و
“بوذا” فهي ثم���رة ت�أمالتة وجماهداته من ه���ذه اخلياالت الفا�س���دة ،والنف�س
�إىل ه���ذه الدرج���ة ،زال���ت م���ن نف�س���ه ال�شاق���ة ولن���دع “ب���وذا” يق����ص علينا املري�ض���ة ,والنظ���رة الت�شا�ؤمي���ة �إىل
رغبات���ه ،وانعدم���ت مطامع���ه و�أهدافه ه���ذا االكت�شاف حيث يق���ول“ :جل�ست احلياة ،كانت فل�سفة “بوذا” “الرنفانا”
على زعمهم-ف�ل�ا يح�س ب�أية م�شاعر حت���ت ال�شجرة يف تل���ك الليلة من �شهر الت���ي �أ�صبحت عقيدة يدين بها مالينيتدفع���ه لفع���ل خ�ي�ر �أو الرت���كاب �شر ،الأزهار ،وقلت لعقلي وج�سدي ا�سمعا ،م���ن الب�شر .وي�صف �أح���د علماء الهند
فتقف بالن�سبة له دورة التنا�سخ ،وي�صل ال تربح���ا ه���ذا املكان حت���ى �أجد ذلك “حممد عبدال�سالم الرامبوري اكت�شاف
�إىل �أعل���ى درجة من ال�صفاء ،ثم ينطلق احلق لين�ش���ف اجللد ،ولتتقطع العروق “الرنفانا” و�صفا جيدا فيقول“ :حيث
بع���د امل���وت �إىل حالة “نرفان���ا” حيث ولتنف�ص���ل العظ���ام ،وليق���ف الدم عن ي�صف “بوذا” ب�أن���ه ا�ستغرق يف الت�أمل
اخلم���ود املطلق ،والفن���اء النهائي الذي اجلري���ان ،ل���ن �أق���وم من م���كاين حتى فغ���اب عن نف�س���ه ،وعن كل م���ا حوله،
ال يع���ود بعده �إىل عامل الأر�ض على �أي �أعرف احلق الذي �أن�ش���ده فينجيني” .وانتق���ل من حال �إىل حال و�أخذ �شعوره
لقد ادعى “بوذا” �أنه اكت�شف “نرفانا” يتجل���ى رويدا روي���دا ف�أ�شرق له الكون،
وجه من الوجوه.
ّ
بعد ت�أمالته العميقة يف حياة الإن�سان ،وجت���رد عقله من �شوائ���ب املادية ور�أى
وعلماء البوذية ي�ستعملون لفظ “نرفانا”
العامل يف تقلباته .ثم مي�ضي م�ستطردا،
لو�ص���ف حالة التيقظ التي تخمد معها
وقد �س����أل نف�سه ،م���اذا وراء ما يعانيه ف���ذاق �سرورا ما خط���ر بباله من قبل،
نريان العوامل التي ت�سبب الآالم ،وهي الإن�سان من �أح���زان و�آالم ،و�شيخوخة ،ووجد قوة ما ا�ست�شعر بها قط ،ف�أب�صر
ال�شه���وة ،واحلق���د ،واجله���ل ,ويقولون وم���وت؟ �إن الإن�س���ان من���ذ والدته واقع ينابي���ع احلي���اة و�أحاط مبناب���ع الآالم،
عنه���ا �أي�ض���ا �إنه���ا حال���ة م���ن ال�سعادة حت���ت �سلطان العجز ،ال يقدر �أن يدفع وا�ستوع���ب مناب���ت الب�ؤ����س ،واكت�ش���ف
يبلغها الإن�سان باقتالعه �شهوات نف�سه عن نف�س���ه �آالم املر����ض ،وال�شيخوخة ،مقالي���د ال�سرور ،ور�أى ُ�سبُال تهدي �إىل
تال�ش���ي الأحزان وزهوق الآالم ،ف�أدرك
مت ّمناه ،ونال مبتغاه وتخل�ص من تقلبات
احلي���اة ،وجن���ا م���ن ح���زازات الآالم،
وتيق���ظ �شعوره وتن���ورت ب�صريته .تلك
ه���ي خال�صة ال�ص���ورة البيانية لتجربة
“بوذا” حيث يدور معظمها حول معاين
مبهمة �أقرب �إىل ال�صور اخليالية منها
�إىل التعب�ي�ر الدقيق ع���ن الأحوال التي

«النرفانا» ثمرة تأمالت ومجاهدات الشاقة
بعد أن تيقظ شعوره وتنورة بصيرته
ولذلك فهي صورة خيالية..
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وامل���وت ،وال �أن يطفئ جمرات الأحزان
وامل�آ�سي التي يراها حت ّل به ..و�إن نف�سه
مغطاة بغطاء كثيف من الرغبات ،وهي
كالوق���ود الذي يجعل نار احلياة ت�شتعل
دائما بال نهاية .ثم يقول “وملا وجدتني
ممن جتوز عليهم الوالدة ،وال�شيخوخة،
واملر����ض ،واملوت ،ور�أي���ت ما يف طبيعة
الوالدة من �أمل ،جعلت �أبحث عن توقف
ال���والدة وانتهائه���ا� ،أبح���ث ع���ن خمود
احلياة ،و�سكينتها ،فوجدت �أنها نرفانا”
ثم تخيل “بوذا” يف نف�سه فيقول “�إنني
تغلّب���ت على كل الأ�شي���اء ،و�أنا �أعلم كل
الأح���وال الدنيوية هذه� ،إنني حر طليق
من العيوب ،لقد طلقت كل هذا ،وذلك
�إفن���اء النف�س� ،إمنا �ص���رت حرا عندما
فهم���ت نف�سي ،و�إنن���ي يف طم�أنينة من
ا�ضطراب���ات احلي���اة ،و�إنن���ي ف���وق كل
تغري ،فوق الوالدة واملوت”.

م���ر به���ا .وكل ما ن�ستخل�ص���ه من �شرح
�أحواله �أنه تقلب من الآالم �إىل ال�سرور،
بع���د �أن غاب عن نف�س���ه وع ّمن حوله،
و�أ�ش���رق له الك���ون حني جترد عقله من
�شوائب املادية.

تاريـخ “النرفانا”
حا�ص���ل البح���ث والتدقي���ق يف كل م���ا
تق���دم يدفعن���ا �إىل الق���ول �أن الت�ص���ور
الع���ام “للرنفان���ا” كطريق���ة مو�صل���ة
�إىل املعرف���ة الإ�شراقي���ة بع���د تخلي�ص
النف�س م���ن رغباتها ،قد مرت مبراحل
تاريخية ،وملا كان مفهومها عند “بوذا”
يف البداي���ة االندف���اع يف اهلل والفن���اء
في���ه ،وعندم���ا �أنكر وجود �إل���ه� ،أ�صبح
“للرنفانا” مرحلتني:
املرحل���ة الأوىل� :أن يطه���ر الف���رد
نف�س���ه بالق�ض���اء عل���ى جمي���ع رغباته
و�أغرا�ض���ه ،لأن الأغرا����ض ال�شخ�صية
الباطل���ة جتعل احلياة دنيئ���ة �أو ذليلة.
وبذل���ك ي�صل الف���رد �إىل �أعلى درجات
ال�صف���اء الروح���اين� ,أو بعب���ارة �أخرى
فناء الأغرا�ض ال�شخ�صية الباطلة التي
جتعل احلياة بحك���م ال�ضرورة دنيئة �أو
مروع���ة ،وي�صب���ح املقيا�س ه���و كل من
�شاء �أن ينقذ حياته عليه �أن يخ�سرها.
املرحل���ة الثانية :ه���ي لإنق���اذ الإن�سان
نف�سه م���ن تكرار املول���د بالق�ضاء على
الرغب���ات والتوق���ف ع���ن عم���ل اخلري
وال�ش���ر ,وبناء على املعن���ى الأول ي�صل
الإن�س���ان �إىل “الرنفان���ا” وه���و ح���ي،
وبناء على املعنى الثاين ترتبط “نرفانا
“بامل���وت وبالتخل����ص من ه���ذه احلياة
على �أال يعود لها.

النرفانا الهدف األسمى لكل بوذي:
والب���وذي ال يح�صل على “الرنفانا” �إال
بعد اقتالع �شهوات���ة اجل�سدية اقتالعا
تاما ،فيقولون �إن من مكونات “نرفانا”
ال�سيطرة الكاملة على النف�س ،والبحث
ع���ن احلقيق���ة ،والن�ش���اط واله���دوء،

والغبطة ،والرتكيز ،وعلو النف�س ,وتعترب �أخ�ي�را اكت�شفت عندما تخلّ�صت نف�سي
“نرفان���ا” هدفا �أ�سمى ل���كل بوذي �أراد من البدن الفاين ،والدنيا الزائفة ،بلغت
التخل�ص من �آالم احلياة املزعومة� ..إنها نهاية املطاف وهي نرفانا .
مبثاب���ة اجلنة املوع���ودة للبوذيني الذين ف���كل �إن�سان له نهاية ،والب���د �أن تنتهي
جاهدوا �أنف�سهم ،وقهروا �شهواتهم ،ومل رحلته يف حياته الأخرية “برنفانا” �سواء
يركنوا �إىل هذه احلي���اة� ،أو يقفوا على قربت �أم بعدت على ح�سب جماهدة كل
م���ورد من مواردها .غري �أن هذه اجلنة �إن�س���ان .يقول القدي����س “فانيا ناندا”:
املزعوم���ة ،ال حياة فيه���ا ،فهي والعدم “�إن التخل����ص م���ن تك���رار الرجعة �إىل
�س���واء ,وكما ع�ّب�ررّ عنها “ب���وذا” ب�أنها احلي���اة من �أ�سمى ما تتطلع �إليه النحلة
الفن���اء املطلق ،والُهمود البارد ،والفراغ البوذي���ة ،وهذه هي “نرفانا”� .إنها نواة
الدائم ،وه���ذا اله���دف الأ�سمى �إذا مل التعاليم البوذية وخال�صتها ،لأنها ثمرة
ي�ص���ل �إليه البوذي يف هذه احلياة ،ف�إنه م���ن جه���ود “ب���وذا” الطويل���ة وجتاربه
�س���وف ي�صل �إليه حتما يوما من الأيام ،ال�شاق���ة ،وق���د جعله���ا “ب���وذا” هدف���ا
لأن كل �إن�س���ان كما توهمه “بوذا” يولد �أ�سم���ى لكل من تبعه ،مل���ا يرتتب عليها
فيم���وت ،ث���م يول���د يف حي���اة جدي���دة ،من الثم���رة العظمى ،وهي التوقف عن
لينته���ي �إىل امل���وت من جدي���د ،وهكذا ال���والدة وامل���وت ،والف���راغ النف�سي من
حت���ى يتخلّ�ص من احلي���اة في�صعد �إىل الإح�سا����س ب���الأمل وال�سع���ادة ،خلمود
“نرفانا”.
�أ�سبابهم���ا خم���ودا نهائي���ا” .وذك���روا
ق���ال “ب���وذا” وه���و يق�ص ق�صت���ه على
�أتباعه “كنت تائها يف بحر التنا�سخات،
وعبثا بحثت عن �شاطئها ,يا له من �أمل
�أن تتنا�س���خ روحنا با�ستم���رار �أن نولد،
ثم منوت ،ثم نول���د ثم منوت ،وهكذا..

�أي�ض���ا �أن���ه هناك بع����ض القي���ود التي
متنع البوذي من الو�صول �إىل “نرفانا”
وه���ي الوهم اخلادع يف خل���ود النف�س،
وال�شك يف “ب���وذا” وتعاليمه ،وال�شهوة
والكراهية والغرور والكربياء.
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درا�سات

الخلود والفناء في فلسفة النرفانا
م���ن املع���روف يف فل�سفة “ب���وذا” �أنها
تنك���ر خلود الأ�شياء كلها بدون ا�ستثناء،
وق���د و�ضحنا ذل���ك يف كثري من �أقواله،
غري �أنه يف بع����ض �أقواله عن “نرفانا”
م���ا يتناق����ض مع هذه الفل�سف���ة ،وفيما
يل���ي نذكر منه���ا “الفك���ر احل�سن ينتج
�أعم���اال ح�سن���ة ،والفك���ر ال�سيئ يجيء
ب���كل منك���ر� ،إن عدم االهتم���ام بالعامل
هو �سبيل اخلل���ود ،و�أما اجلهل فطريق
امل���وت ،وال���والدة ،والأمل”“ .الذي���ن ال
يهتم���ون مب���ا للعامل يخل���دون براحتهم
الأبدي���ة� ،أما الراغبون يف العامل ف�آالما
يجنون”�“ .إن نرفانا وحدها تكافئ من
يعرفه���ا ،ويب���ذل يف �سبيله���ا ،لأن عمل
ال���ذات يذهب هب���اء منث���ورا ،كفقاقيع
ال�صابون ،ت�ضمحل يف الهواء �أما نرفانا
فتعود �إىل حياة اخللود الأبدي”.
“�إن تتاغت���ا -ب���وذا -كان يت����أمل ملر����ض
احلي���اة ،فوج���د �أن كل م���ا يف الع���امل
باط���ل ،ف�شرع يبحث ع���ن اخلال�ص يف
النف�س الت���ي ال تُفنى ،وال ت�ضمحل ،بل
تبق���ى �إىل الأبد”“ .لقد �أفهمتكم معنى
الهج���رة البعيدة وه���و �أنكم و�صلتم �إىل
الهدف ،و�أم���ت كل �أنانية فكم ،وتقبلتم
احلقيقة ،واحلياة اخلالدة �أبدا”.
�إن ه���ذا التناق�ض له���و �أكرب داللة على
�أن ه���ذه الفل�سف���ة وه���ذا الفكر ما هو
�إال وثنية ب ّينة و�شرك عظيم ،وال حتمل
�إال كل �شق���اء وتعا�سة ملن يتبعها ،وهذا
ه���و د�أب كل دعوة ال ت�صدر من م�شكاة
الوحي� ،إن م�صريها �إىل الف�شل والفناء
ال حمالة.

األلم والسعادة في فلسفة النرفانا
نظر “ب���وذا” �إىل هذا العامل و�إىل هذه
احلياة نظرة ت�شا�ؤمي���ة ،فقد ت�صور �أن
احلي���اة معر�ض �أحزان ،وم���ورد كوارث
و�آالم ،وتعا�سة و�شقاء ،و�أن هذا الوجود

قتل الرغبات والشهوات
والعزلة واإلنطواء سلوكيات
أخالقية تتعارض مع
الطبيعة البشرية

خادع وباطل ،ال ي�ستحق �أن يعا�ش فيه،
ومث���ل “بوذا” هذه احلي���اة ب�شعلة النار
الت���ي ت�شتع���ل دائم���ا �إذا كان وقوده���ا
�أي ال�شه���وات -باقيا� ،إن هذا الت�صورالغري���ب وا�ضح يف كثري من �أقواله التي
ترويه���ا الأ�سفار البوذي���ة “تري بيتاكا”
منها قول���ه ل�صاحبه “�آننذا” “يا �آننذا،
تعه���د نف�سك ،و�أمع���ن النظر يف احلياة
جتد �أن كل �شيء زائل ،وما من باق على
الأر����ض حيث ال���والدة ،واملوت ،والنمو،
واالنحالل والرتكيب ،والتفريق ،وحيثما
تلف���ت جتد ازدحاما ،وتدافعا يف تطلب
الل َّذات”“ ..يا �آننذا �إن احلياة �أمل ،وكل
جم���ال باطل ،وكل م���ا يف العامل يتغري
ويتح��� ّول �أميكن �أن تطف�أ ه���ذه الل َّذات
املتعددة؟” .فاحلي���اة يف تفكري “بوذا”
�أمل ،وم�صدره ه���و ال�شهوة التي حدثت
م���ن االرتباط ب�ي�ن احلوا����س والأ�شياء
اخلارجي���ة ،ويف ذل���ك يق���ول “ب���وذا”:
“من الرغبة ،واله���وى ،وال�شهوة ،يخرج
احل���زن ،والأمل ،وال�شكوك والأوهام �إن
االلت�ص���اق بالأ�شياء طم���ع ،والإح�سا�س
وراث���ة من وج���وده ال�ساب���ق ،وهذه كلها
�سب���ب التعا�س���ة يف هذا الع���امل” .ويف
مو�ض���وع �آخ���ر يق���ول“ :ال تق�ت�رب ي���ا
بيهك�ش���و ،من كل ما يجعل���ك تتل ّذذ� ،أو
مم���ا يجعل���ك ال تتل��� ّذذ� ،إذا نظرت �إىل
م���ا يجعلك تتل��� ّذذ ف�إنه ي�ضف���ي عليك
�شقاوة متاما ،مثلم���ا �إذا مل تنظر �إليه،
وله���ذا ال�سب���ب احذر وال تتب���ع �أ�سباب
الل���ذة ،لأنها �شق���اوة ،يتخلّ�ص من هذه

القي���ود كل من ي�شع���ر ب�أنه ال يحزن وال
يحب” ثم يق���ول“ :من ال�شعور باحلب،
والطمع ،والبغ����ض ،والغواية ،يبدو منه
احل���زن والأمل� ،أم���ا ال�شخ����ص ال���ذي
حت ّرر م���ن هذا ال�شع���ور ،فلي�س بواجد
حزن���ا وال �أمل���ا” .ف���الأمل اجل�سدي هو
ال���والدة ،وال�شيخوخة ،واملر�ض واملوت.
والأمل النف�س���ي كاحل���زن ،والكراهي���ة،
والطمع� ،أما ال�سعادة يف ت�صور “بوذا”،
فه���ي التج���رد م���ن كل الأم���اين ،ومن
كل ال�شه���وات ،والرغب���ات ,حي���ث �إذا
تخل�ص الإن�سان من رغباته و�شهواته يف
ت�صرفاته و�أعماله ف�إنه حينئذ يكون يف
�سعادة ،وهي درجة “نرفانا” وقد مثلها
بخمود النار عند انتهاء وقودها .وزعم
“بوذا” �أن هذه ال�سعادة هي �أعلى درجة
ميك���ن �أن يبلغها البوذي يف حياته ،لكي
ال يرج���ع بعد موته �إىل هذه احلياة مرة
�أخ���رى ،ومن �أجل ذل���ك اعتنى “بوذا”
يف جمي���ع تعاليمه مبو�ضوع واحد ،وهو
�إعدام الأمل .فكان تفكريه كله �إمنا يدور
حول هذا املو�ضوع ،وحول �سبيل الفرار
م���ن ه���ذه احلي���اة ،و�إن ال�شخ����ص �إذا
تو�ص���ل �إىل مقام “نرفانا” �إنه ال يعرف
اخلوف ،وال يعرف الرغبة� ،إنه الفراغ،
لأن���ه قد قطع �ش���وك �أغ�ص���ان الدنيا،
واجل�س���د ال���ذي يحي���ا به ه���و اجل�سد
الآخ���ر� .إن مثل هذا التناق�ض وغريه ال
ي���دل �إال على النق�ص واخللل يف العقل،
و�أن���ه الي�صلح �أن يك���ون م�صدرا لهداية
الب�شرية �إىل احلق.

الطريق إلى نرفانا في البوذية
�إن الطري���ق �إىل “نرفان���ا” يف البوذي���ة
يتمث���ل يف قت���ل الرغب���ات وال�شهوات،
وحتري���ر النف����س ع���ن جمي���ع القيود،
واتباع �سلوكات �أخالقية هي خليط من
العزلة واالنطواء على الذات.
ويتطل���ب ذل���ك ممار�سة �أرب���ع ف�ضائل،
الت���ي ت�سم���ى “ق�صر الرباهم���ا” وهي
الإح�سان ،الإ�شفاق ،التفكري الإيجابي،
والرزان���ة ،وت�ساع���د ه���ذه املمار�س���ات
على الفعل الإيجاب���ي .والقيام ب�أعمال
اجتماعي���ة جليل���ة ،وبالأخ����ص جت���اه
الرهب���ان البوذي�ي�ن مث���ل ال�صدق���ات,
وكذل���ك تتطل���ب “نرفان���ا” االلت���زام
بالقواع���د اخلم�س التي ت�ش���كل �أ�سا�س
املمار�س���ات الأخالقي���ة للبوذية ،وهي:
الك���ف عن القت���ل ،الكف عن �أخذ مامل
يع���ط ل���ه ،الكف ع���ن ال���كالم ال�سيئ،
الكف عن ال�سل���وكات احل�سية امل�شينة،
الك���ف عن تن���اول امل�شروب���ات امل�سكرة
واملخدرات ،وهي تتطلب �أي�ضا االلتزام
بالطري���ق ذي ال�شع���ب الثم���ان ،وه���و
الطري���ق العمل���ي لإزالة �أ�سب���اب الأمل
وال�شقاء ،هو :النظ���رة ال�سليمة ،والنية
ال�سليم���ة ،والق���ول ال�سلي���م ،والعم���ل
الطي���ب ،والعي����ش ال�سلي���م ،واجله���د
الطي���ب ،والفك���ر ال�سلي���م ،والرتكي���ز
ال�سلي���م .ذل���ك ه���و ال�سبي���ل لتحقي���ق
“الرنفانا”.
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درا�سات

وميكن لأي كائن �أن يبلغ حالة “نرفانا
“ �إال �أن حتقيقه���ا يبق���ى مق�ص���ورا
على �أف���راد طائف���ة الرهب���ان .بعد �أن
مي���ر ال�شخ�ص عل���ى كل املراحل -التي
ذكرناه���ا �آنف���ا -يك���ون قد و�ص���ل �إىل
حال���ة اليقظ���ة -اال�ستن���ارة -ويحظى
مبكان���ة رفعية بني قوم���ه ،ويطلق عليه
يف التقالي���د البوذي���ة -للرنفان���ا -لقب
“�أرهانت”.

حالة البوذي بعد تحقيق “نرفانا”

الفن���اء املعروف ،و�إمن���ا هو وجود يفنى
أقسام “النرفانا”
يف وج���ود ،مث���ل فناء �أل���وان الطيف يف
ال�شم����س يف البيا�ض النا�ص���ع الذي ال
ق�سم البوذا “نرفانا” �إىل حالتني:
لون له ،وال يتم الو�صول �إىل “الرنفانا”
 - 1الفناء �شبه التام :وهو فناء البوذي �إال بع���د �صفاء النف����س واالنف�صال عن
يف خالل حياته ،ففي هذه احلالة يعترب عامل احل�س والواقع ،وال ميكن الو�صول
فنا�ؤه غري تام ،لأن ج�سمه مل يزل حيا� ،إال بتعذيب النف�س.
يحتاج �إىل ما يحتاج �إليه �سائر اجل�سم،
�أم���ا نف�سه فال حتت���اج �إىل �شيء ،لأنها وقد انت�شرت التدريبات اخلا�صة بذلك
فاني���ة ،ومنطفئ���ة ،ال تتعل���ق باحلي���اة يف �أمريكا و�أوروبا يف الفرتة من 1970
�إىل  1980وتتك���ون م���ن جل�ست�ي�ن كل
الدنيا.
منهم���ا  20دقيق���ة يو�ضع الف���رد فيها
 - 2الفن���اء التام� :أو فن���اء الفناء ،وهو يف و�ض���ع مريح مغل���ق العين�ي�ن ويركز
م���وت الب���وذي بع���د �أن ن���ال “نرفانا” عل���ى �ص���وت �أو فك���رة معين���ة وي�سمح
املزعوم���ة ،لأنه يف هذه احلالة ال يبقى لذهن���ه بالتعامل احل���ر معها ،ويقال �إن
من���ه �شيء� ،س���واء كان ج�سما� ،أو روحا ه���ذا يتيح للذهن �أن يك���ون حرا يف �أن
عل���ى حد زعمهم ،وي�س ُّمون هذه احلالة يتحرك �أك�ث�ر �إىل امل�ستويات الإبداعية
“باري نريفانا”.
يف التفكري ،وهكذا جند مدى االرتباط
واال�شرتاك بني ما يقام يف هذه الدولة
“نرفانا” في العالم الغربي
ومفهوم “نرفانا” الذي عر�ضناه �آنفا.

�إن الب���وذي بع���د م���ا يك���ون ق���د ت�شبع
“بالرنفان���ا” يك���ون هو �أ�سع���د كائن يف
الع���امل ,فهو يتحرر م���ن كل العقد ومن
كل الو�ساو�س واملنغ�ص���ات وال�صعوبات
وامل�شاكل التي تعذب الآخرين .ف�صحته
العقلي���ة كاملة .ال ي�أ�س���ف على املا�ضي
وال يهتم بامل�ستقب���ل ،يعي�ش يف اللحظة
احلا�ض���رة ،يتذوق الأمور ويتمتع بها يف
“الرنفانا”
فك���رة
�سيطرة
من
بلغ
وق���د
غموض “النرفانا”
املنحى الأكرث نقاء وبدون منغ�صات من
ح���دا جعلته���ا تختل���ط عن���د كثري من
ذات���ه .هو فرح ،مبته���ج ،متمتع باحلياة
النقي���ة ،ملكاته را�ضي���ة ،حمرر من كل الباحثني مبفه���وم “الرتكيز الإبداعي” �إن الباح���ث يف الفل�سفة البوذية و�أقوال
يف دول �أوروبا و�أمريكا.
“ب���وذا” يالح���ظ بو�ض���وح التناق����ض
�ضي���ق رائق وه���اديء .ه���و متحرر من
الرغبات الأنانية ،من البغ�ضاء ،ممتلئ يق���ول الدكت���ور “�شاك���ر عبداحلمي���د والغمو�ض يف ه���ذه الفل�سفة ..و�إنه من
بحب عاملي ،وبالر�أفة والطيبة والعطف �سليم���ان” مبق���ال له بعن���ون “عمليات الع�س�ي�ر �أن جند ت�ص���ورا وا�ضحا لهذه
والتفه���م والت�سام���ح .يخ���دم الآخري���ن الرتكيز الإبداع���ي يف الأدب والفن”  -العقيدة من خالل كالمه ,لذلك ق�صدنا
جملة املنهل ،العدد � 474سبتمر � 1989أن نعر����ض ولو نبذة عن هذا الغمو�ض.
بالطريق���ة الأنقى لأن���ه ال يفكر بنف�سه
 ولك���ن بقي �أن نفهم املق�صود بالفناء ،يق���ول “ب���وذا” ع���ن حال���ة “الرنفانا”:وال ي�سع���ى وراء رب���ح ،ال يجم���ع �شيئ���ا
حي���ث تروي الأ�ساط�ي�ر �أن رحلة الروح “�أيه���ا املري���دون �إن هن���اك حال���ة لي�س
حت���ى املكا�سب الفكرية لأنه متحرر من
ت�صع���د �إىل “الرنفان���ا” حي���ث الع���دم لها حدوث وال بداي���ة ،ولي�س لها خالق
الوه���م م���ن الذاتية وم���ن العط�ش ومن
العام ،وفناء النف�س ،الذي يف�سره بع�ض وال عام���ل� ،إنه���ا موجودة ب���دون �صفة
ال�صريورة.
فال�سف���ة البوذيني الع�صريني ب�أنه لي�س معينة� ،إنها “نرفانا” .ويقول يف مو�ضع

«النرفانا» حالة من
الغموض لم يستطع
«بـــوذا» أن يقــدم
شرحا لها

القدي�سني الذي���ن ماتوا بعد ما ح�صلوا
عل���ى “نرفانا” ،هل هم يف البقاء �أو يف
الفن���اء؟ رف����ض الإجابة ومل يب���د �شيئا
من ر�أيه .ويق���ول “رادها كر�شن”�“ :إن
“بوذا” رف�ض �أن ي�شرح “نرفانا”.
وعل���ى هذا ال يج���دي نفع���ا �أن نحاول
فهمه���ا ،ب���ل رمب���ا كان���ت الب�شري���ة ال
ت�ستطيع �ش���رح “نرفانا” وعندما �سمع
�أح���د “الرباهمة” “بوذا” يعلم تالميذه
ويق���ول لهم “�أيها التالمي���ذ ،ال ت�س�ألوا
�أ�سئل���ة كهذه ،ف�إنه���ا عارية من كل نفع،
وال يق���در �أحد على جوابه���ا ،هل تكلم
يوم���ا ال���ذي م���ات؟ �إن ال�س����ؤال ع���ن
الغي���ب وجت ُّدد احلي���اة ال يجدي نفعا.
لكنه يعذب العقل وينهك القوى ،عليكم
بال�سبيل الن�ي�ر” .فاعرت�ضوا على هذا
الغمو�ض فعاد “بوذا” يعلم تالميذه �أال
يعنوا بالنظريات والعقائد و�أال يتكلموا
عم���ا بعد امل���وت ،ف�إن���ه يو�صلك���م �إىل
ال�سالم���ة يف ه���ذه احلي���اة ،واتركوا ما
بع���د هذه احلي���اة �إىل الي���د التي تولته
من �أول الكون.

�آخ���ر�“ :إن نرفانا لي�س���ت �أر�ضا� ،أو ماء
�أو ن���ارا� ،أو ه���واء ،ولي�ست هذا العامل،
�أو غ�ي�ر هذا العامل ،لي����س فيها �شم�س
وال قم���ر ،ولي�س���ت ب�إتي���ان �أو ذه���اب،
ولي�ست هي البق���اء �أو احلدوث� ،أو لها
موقع �أو حوا����س ،ولكنها موجودة ،تلك
نهاي���ة الأمل” .ويق���ول وق���د �سئل عنها
مرة ف�أجاب قائ�ل�ا“ :ال ت�س�أل �إن كانت
فناء �أو ا�ستمرارا يف العي�ش ،و�إال لكنت
كامل�ص���اب ب�سه���م م�سموم ي���ود معرفة
طبق���ة م���ن رم���اه ،برهم���ي �أم �ش���ودرا
عو�ضا ع���ن البدء بالت���داوي” .ويقول:
“يا �شانا احفظ دائما� ،إن من �سيطرت
عليه �شه���وة ف�إنه ي�ضط���رب� ،أما الذي
ال ت�سيط���ر عليه ال�شه���وة ف�إنه يطمئن،
و�إذا يطمئن ال يفرح ،وال يعرف الإتيان

والذهاب ،والبداية والنهاية ،وال يعرف
هذا العامل وغري هذا العامل ،وهذا هو
نهاية احلزن ،ومكانه هو الرنفانا”� .إن
مث���ل هذا الت�ص���ور الغام����ض والغريب
وال�ش���اذ يف حقيق���ة “نرفانا” كثري يف
�أق���ول “بوذا “ ,فقد ترك هذا املو�ضوع
غام�ضا لكي ي�أتي �أتباعه فيف�سروه بكل
ما ي�ستطيعون �أن يقع حتت ال�شم�س من
�ض���روب التف�سري ،وهكذا يف كل تعاليم
“بوذا” .وقد اعرتف العلماء يف البوذية
به���ذا الغمو�ض ،فهاه���و �صاحب كتاب
“املبادئ الهامة يف البوذية” يقول مربرا
لذلك�“ :إن “نرفانا” طبيعة دقيقة� ،إنها
غ�ي�ر عر�ض���ة للتحليل واملعرف���ة ،لأنها
فوق عق���ول الب�ش���ر ومداركهم ،ولذلك
عندم���ا �سئل “بوذا” ع���ن م�صري ه�ؤالء

ومهم���ا يكن م���ن الأمر ,ال ت���زال لدينا
معلوم���ات تقودن���ا �إىل �أ�سل���م طري���ق
لإي�ض���اح “الرنفان���ا” ،وه���و يب���دو مما
�أو�ضحه املف�سرون املت�أخرون من علماء
البوذية واملراجع ،وهو ما اعتمدنا عليه
يف اجل���زء من الدار�سة واهلل هو املوفق
والهادي.
المصادر والمراجع
• البوذية تاريخها وعقدئدها .266 - 250
• �أديان الهند الكربى .155 - 152
• ثقافة الهند .133 - 129
• حممد عبدال�سالم ،فل�سفة الهند القدمية .134
• �أديان العامل .103 - 101
• الإ�سالم والأديان .70 - 68
• ن�صو�ص يف �أديان الهند .138
• مو�سوعة الأديان واملعتقدات .114-113
• مدخل �إىل الأديان اخلم�سة .21-20
• معتقدات �آ�سيوية .211
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حوارات مع مسلمين أوروبيين
امل�ؤلـ ـ ــف :د .عبد اهلل �أحمد الأهدل  -عدد ال�صفحـ ـ ــات� 255 :صفحة من القطع الو�سط
النا�ش ــر :الدار ال�شامية للطباعة والن�شر والتوزيع  -بريوت  -الأردن
يعر����ض امل�ؤلف املهتدي���ن الذين قابلهم
خالل رحلته قائال :لقد بلغ عدد الذين
قابلته���م ب�صفة منفردة � 39شخ�صا �أما
اجلماع���ات فعددها ك�ث�ر ،والهدف من
ذلك ه���و �إج���راء ح���وارات معهم حول
�أ�سب���اب تركه���م دينه���م ودخوله���م يف
الإ�س�ل�ام ،ومعرفة ما يدور يف �أذهانهم
عن الإ�سالم وامل�سلمني.

ومن ال�شخ�صيات التي تقابل معها الدكتور
عب���داهلل الأه���دل يف جني���ف ب�سوي�سرا،
�شخ�صية حامت كول ،الذي �أر�سل للتجنيد
يف اجلزائر يف احلرب �سنة  1958وعمره
حينها  25عاما ،ولفت نظره �أن ال�ضباط
الفرن�سي�ي�ن الكاثولي���ك كان���وا يقتل���ون
امل�سلم�ي�ن ث���م يذهب���ون �إىل الكنائ�س يوم
الأح���د ،ويف هذا خمالف���ة للدين ،و�أح�س
يف نف�س���ه بت�س���ا�ؤالت :ملاذا يح���ارب �أهل
تل���ك الب�ل�اد يف بالدهم؟ و�ص���دم �صدمة
عنيفة وت�أمل.

وق���ال �إنه مك���ث يف اجلزائ���ر ع�شرين
�شهرا .وبع���د رجوعه من اجلزائر بعث
من قبل هيئ���ة ن�صرانية يف عمل مدين
يف املغ���رب ملدة ثماني���ة ع�شر �شهرا يف
بيت الأيتام ،وهو جمعية خريية ،وكانت
املجموع���ة التي ا�شرتك معها يف العمل
من خمتلف الطوائف امل�سيحية ،ب�سبب
اختالفه���م يف املذاهب ،فرتكهم وذهب
يعي�ش مع امل�سلمني.

ويف �سن���ة  1961وج���د امل�سلم�ي�ن
ي�صوم���ون رم�ضان ف�ص���ام معهم ،فجاء
�أحد امل�شايخ فقال له :هل �أنت م�سلم؟،
فقال له :ال ،ولكن �أت�ضامن معكم و�ألتزم
مبا تعملون ،فق���ال له الرجل� :أراد اهلل
�أن تخل���ق ب�ي�ن م�سيحي�ي�ن ،و�أن يخل���ق
اليه���ودي بني �أ�سر يهودي���ة ،و�أنا خلقت
ب�ي�ن م�سلمني ،و�أنا �أدعو اهلل �أن يهديك
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ال�صراط امل�ستقيم ،وق���ال� :إنني �أتذكر الق���ر�آن وال�سن���ة النبوي���ة ،وكت���ب التاري���خ
هذا الكالم با�ستمرار.
والفق���ه والعقائ���د وغريه���ا ،كما ه���و �ش�أن
وبع���د ذلك ب�شهور التق���ى مب�سلم فرن�سي بع�ض امل�ست�شرقني الذين �أجادوا قراءة اللغة
ا�سمه �إبراهيم يف منزل حامت ،فر�آه ي�صلي العربية والتحدث بها.
ف�أح���ب �أن ي�صل���ي فذه���ب �إىل امل�سج���د �أم���ا �أ�صن���اف غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن الأخرى
و�صل���ى قب���ل �أن يت�شهد ،و�أثن���اء ال�صالة
–غري امل�ست�شرقني -ف�أغلبهم ال يفهمون
جاءته الهداية ف�أحب الإ�سالم وارتبط به،
الإ�س�ل�ام �إال فهما م�شوها مع ثقافاتهم
ثم �أعلن �إ�سالمه يف عام 1984م.
العالية وتخ�ص�صاتهم املختلفة.
ويق���دم الدكت���ور الأه���دل باق���ي الـ38
ق�ص���ة ث���م ي�ستعر�ض لأه���م ال�صعوبات ويدع���و الكات���ب كل م���ن �أراد الدع���وة
التي تقاب���ل امل�سلم اجلديد ،مثل الفتنة �إىل اهلل يف �صف���وف امل�سلمني من �أهل
العار�ض���ة التي تعرت�ضهم لأن ال�شيطان �أوروبا �أو يكتب له���م ،معرفة نف�سياتهم
يك���ون لهم باملر�ص���اد ،وي�شتت �أفكارهم و�أفكارهم حت���ى يقوم ب�أداء واجبه على
ويحاول �إعادته���م �إىل اجلاهلية ،وعدم �أكمل وجه.
وج���ود املراك���ز الإ�سالمية الت���ي تقدم ويخل����ص الكاتب �إىل نتيج���ة ،وهي �أن
لهم الرعاي���ة والعناية ،وكذلك الربامج
امل�سلم�ي�ن �إذا �أرادوا للدع���وة �إىل اهلل
الت�أهيلية والتعليمية ،ووجود م�ؤ�س�سات
تعاىل �أن تنت�ش���ر يف �أوروبا ،ف�إن عليهم
قادرة عل���ى ا�ستيعاب امل�سلمني اجلدد،
�أن ي�ستن�صح���وا امل�سلم�ي�ن الأوروبي�ي�ن
وغري ذلك من ال�صعوبات.
املخل�ص�ي�ن الذي���ن ه���م �أدرى بنف�سيات
�أم���ا نتيجة املحاورات فيت�ض���ح منها ..ماذا
�أبن���اء بلدانه���م ،وبالط���رق والأ�سالي���ب
بل���غ امل�سلمني اجل���دد عن الإ�س�ل�ام؟ ،وهل
بلغه���م الإ�س�ل�ام عل���ى حقيقت���ه �أو بلغه���م النافع���ة يف ن�ش���ر الدع���وة ،وبالقوانني
م�شوها ب�أ�سالي���ب منفرة؟ ،وه�ؤالء �أ�صناف ،التي ميكن من خالله���ا اغتنام الفر�ص
فمنه���م من هو مهتم باالطالع على الإ�سالم لإقام���ة امل�شروعات القريب���ة والبعيدة
ومعرفة �أحوال امل�سلمني القدمية واحلديثة ،لتثبي���ت ه���ذا الدين يف �أوروب���ا ،وجعله
م���ع الق���درة عل���ى �أخذ ذل���ك مبا�ش���رة من را�سخا يف نفو�س �أبنائه.

دعوتن ـ ـ ــا

افتراس البشر!
د .وفـاء بنت نا�صـر العجمي
كلية العلوم االجتماعية  -جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
@DrWafa1430

ال تظن �أيها القارئ املبارك� ،أن ما �أعنيه
من هذا العنوان� ،شريط مرئي معروف،
ي�ص���ور حيوانات مفرت�س���ة تعتدي على
بني جلدتنا من الب�ش���ر ..ال واهلل ..ف�إن
ما �س����أحتدث عن���ه يفوق ذل���ك بكثري،
فهو ي�صور افرتا�س الب�شر للب�شر ،و�أكل
الب�ش���ر للب�ش���ر ،جهاراً نه���اراً ..عياناً
بياناً ..مبربر وبال مربر..
�أظنك قد عرفته؟! نعم �إنها الغيبة..
التي �أ�ضح���ت ركناً �أ�سا�سياً يف جمال�س
كثري م���ن النا����س ،وفاكه���ة ا�ست�ساغوا
طعمه���ا امل���ر ،وال عج���ب يف ذلك فقد
ا�ست�ساغ���وا قب���ل ذلك حل���وم امل�ؤمنني
و�أعرا�ضهم ،ف�أ�صبحت لقاءاتنا ال تقوم
�إال عليه���ا ،وال تطي���ب جل�ساتنا �إال بها،
وغفلنا عن عظيم حرمتها و�إثمها.
وال�ش���ك �أن الإن�سان �إذا �أراد �أن يجتنب
�أمراً ما ،فالبد �أن يعلم حقيقته حتى ال
يقع فيه ،فتعال معي لنتعرف على هذا
ال���داء ،حتى نتمكن م���ن اجتنابه وعدم
الوقوع يف �شراكه.
ما ه���ي الغيبة؟ وما الف���رق بينها وبني
البهتان والإفك؟
يزيل عنا هذا الإ�شكال� ،س�ؤال احلبيب
[ لأ�صحاب���ه�" :أت���درون م���ا الغيبة؟"
قال���وا :اهلل ور�سوله �أعلم ،قال" :ذكرك
�أخاك مبا يكره".
قي���ل :ف�إن كان يف �أخ���ي ما �أقول؟ قال:
"�إن كان فيه ما تق���ول فقد اغتبته ،و�إن
مل يك���ن في���ه فقد بهته" .و�أم���ا الإفك:

فهو �أ�شنع الكذب و�أعظمه.
ق���ال احل�س���ن الب�ص���ري -رحمه اهلل-
الغيبة ثالثة �أوجه كلها يف كتاب اهلل..
الغيب���ة والبهتان والإف���ك ،ف�أما الغيبة:
فهي �أن تقول يف �أخيك ما هو فيه.
و�أم���ا البهتان :فهو �أن تق���ول يف �أخيك
ما لي�س فيه.
و�أم���ا الإفك :فهو �أن تقول يف �أخيك ما
بلغك عنه.

ال فـرق في الغيبــة
بين التصريح وبين
التلميـح المفهـوم
فالغيب���ة �أن تذك���ر �شخ�ص���اً وهو غائب
ب�سوء فيه -يك���ره �أن يقال عنه� ،سواءكانت الغيبة يف دينه ك�أن يقال :مراء �أو
كث�ي�ر الغيب���ة� ،أو يف ن�سب���ه ،ك�أن يقال:
م���ن قبيلة معروف���ة بالبخ���ل �أو زوجته
حا�س���دة� ،أو يف ُخلقه ،ك�أن يقال� :سريع
الغ�ضب �أو متكرب �أو جبان� ،أو يف ُخلقه
،ك�أن يق���ال :قبيح �أو �سي���ئ الرائحة �أو
�أق���رع� ،أو يف ملب�س���ه ك�أن يق���ال :ثوب���ه
وا�س���ع �أو مت�سخ �أو ق���دمي� ،أو يف ماله،
�أو يف خادم���ه� ،أو يف حركت���ه� ،أو غ�ي�ر
ذلك..
�س���واء كان���ت الغيبة باللف���ظ ال�صريح،

�أو كان���ت بالرمز والإ�ش���ارة ،ك�أن ت�شري
�إىل �شخ�ص بعينك �أو بيدك لريى عيباً
يف �شخ����ص �آخ���ر� ،أو بالإمياء واملحاكاة
والتقلي���د� ،أو بالكتابة� ،س���واء كانت يف
الإنرتن���ت �أو حت���ى ر�سائل اجل���وال� ،أو
بالكالم الذي يُعرف من معناه االنتقا�ص
كقوله���م �إذا ذك���ر �شخ����ص "ال نريد �أن
ن�ضيع ح�سناتنا"� ،أو قولهم" :ال نريد �أن
نغت���اب" ،وغريها كثري م���ن �أمثال هذه
العبارات.
فه����ؤالء ق���د �أثم���وا ووقع���وا يف الغيبة
و�إن مل ي�صرح���وا بذل���ك ،لأن���ه ال فرق
يف الغيب���ة بني الت�صريح وب�ي�ن التلميح
املفهوم ،طاملا �أن العيب قد بُني.
و�ضابطها� :أي قول �أو فعل تُفهم غريك
نق�صان م�سلم فهي غيبة حمرمة.
والغري���ب �أن بع����ض اجلل�س���اء يج���رك
وي�ضط���رك �إىل الغيب���ة ،فعندما تتكلم
بال�صيغ���ة التي كان يتكل���م بها الر�سول
[ ،ال�صيغ���ة املبهمة التي ال يُعرف من
املق�صود خاللها" :ما بال �أقوام يفعلون
كذا وك���ذا" ،وت�أبى �أنف�سهم ذلك ،فيبد�أ
بع�ضه���م بال�س����ؤال عن �صفت���ه و�شكله،
واالهتمام مبعرفته والت�شفي به ،وترك
ما هو �أه���م وهو اخلط�أ؛ حتى ال يقعوا
فيه مثله ،وبئ�س ،واهلل ،اجلل�ساء هم.
وق���دوة املغتابني �إبلي����س ..فهو �أول من
اغت���اب ،حي���ث اغت���اب �آدم بقولـــــــــه:
َ
}خل َ ْقتَ��� ُه مِ ْن ِط�ي�ن{ ،قالها على �سبيل
االنتقا�ص والتعيري.
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د� /أحمــد الغريـــب باحث يف الدرا�سات الإ�سالمية

ماذا لو مات اإلله

رمب���ا ي�ستغ���رب الق���ارئ الك���رمي هذا
ال�س����ؤال لأول وهل���ة ,و�إن كانت ده�شته
�سرع���ان م���ا �ست���زول عندما يعل���م �أن
هذا ال�س�ؤال لي�س �س����ؤاال عبثيا يُق�صد
ب���ه الإث���ارة والت�شوي���ق جل���ذب انتب���اه
الناظ���ر ,بل �إن���ه �س�ؤال حقيق���ي منبعه
تلك املقوالت التي نادت مبوت الإله يف
الع�صر احلديث.
�إن فيل�س���وف القوة «نيت�ش���ه» كان �أبر َز
ال�صادح�ي�ن به���ذه املقول���ة ,وتبعه على
ذل���ك فال�سف���ة �آخ���رون متثل���وا قول���ه
ت�صريح���اً �أو تلويح���اً �أو �سل���وكاً ,وق���د
اختلفت تف�سرياته���م ملعنى هذه املقولة
على �آراء �أهمها:

أصال.
أن اإلله لم يكن له وجود ً
�أن الإل���ه ال يعتن���ي بخلق���ه وال بالعامل
ال�سفلي وال عالقة له بهم (وهذا القول
ه���و امتداد لق���ول �أبيقور ال���ذي يزعم
�أن الآله���ة ال يكرتث���ون مل���ا يحدث على
الأر�ض ,فلذلك ال ينبغي �أن ن�شغل بالنا
بهم ,كما �أنهم ال ي�شغلون بالهم بنا).
�أن لف���ظ “اهلل” يف ح���د ذاته هو لفظ
ال معنى له ،وال يدل على �شيء حقيقي
حتى نحكم عليه بنفي �أو �إثبات.
ومهما يكن من �أمر ف�إن القائلني مبوت
نحى
الإل���ه متفق���ون على �أن العل���م قد ّ
كر�سي عر�شه
الإل���ه جانباً وجل�س عل���ى
ِّ
بعد �أن �أدت االكت�شافات العلمية احلديثة
�إىل غ���رور معريف جعل بع����ض الفال�سفة
والعلم���اء ينقل���ون دف���ة العبودية م���ن �إله
متجاوز لهذا العامل �إىل القوة التكنولوجية
الت���ي و�صلوا �إليها ..نع���م لي�س هذا �سببا
وحي���دا للمناداة مبوت الإل���ه ,لكنه �سبب
قوي �إن مل يكن هو الأبرز.

«فريدريك نيتشه»
أكثر المالحدة تطرفا وصراحة
وتعبيرا عن النزعة المادية بصدق
ومهاجمة الدين والمؤمنين
ل���و م���ات الإل���ه ,وافرت�ضن���ا �أن���ه كان
موج���وداً ف�أ�صابه الفن���اء فمن ذا الذي
مي�س���ك ال�سموات والأر����ض بعد موته؟
ومن الذي يحيي ومييت من بعده؟

يزينه���ا يف �أنظ���ار امل�ؤمن�ي�ن بالأدي���ان,
ب���ل هاج���م الدي���ن وامل�ؤمن�ي�ن بالدي���ن
و�أخالقي���ات الدين ،ومل يجد غ�ضا�ضة
يف �أن يجه���ر بفل�سفت���ه الت���ي حتتق���ر
ال�ضعف والفقر وامل�سكنة ,وتقد�س القوة �إن اهلل ق���د �أو�ض���ح لن���ا ه���ذا املعن���ى
والبط�ش واجلربوت واحلرب ,ول�ست يف جلي���اً حي���ث ق���ال �} :إِنَّ اهلل يمُ ْ ِ�س ُ
���ك
معر�ض احلديث ع���ن نيت�شه وفل�سفته �إال
����ض �أَ ْن تز اَ
ال�س َم َوات َوالأَ ْر َ
ُول َولَ ِئ ْن َزالَتَا
َّ
َ
َ
بالقدر الذي يخدم فكرة هذا املقال وهو �إ ْن �أ ْم َ�س َك ُه َم���ا مِ ْن �أ َح ٍد مِ ْن بَ ْعدِ ِه �إِ َّن ُه َكا َن
الفر����ض اجلديل ب�أن الإل���ه قد مات وما َحلِي ًما َغ ُفو ًرا{.
يرتتب على ذلك من �آثار.
�أي ل���ن مي�سكهما �أحد من بعده ,فموت
الإله هو فناء الكون.

ولنسأل سؤالنا مرة أخرى,
ماذا لو مات اإلله؟

لو مات الإله وف�سرنا موته بعدم وجوده
ابتداء؛ ملا كان هن���اك كون وال خملوق,
ولنع���د �إىل فيل�سوف الق���وة “فريدريك ولي�س���ت ه���ذه النقط���ة م�ص���ادرة على
نيت�ش���ه” الذي كان �أكرث ه�ؤالء املالحدة املطل���وب ,لأننا قد �أبطلن���ا يف مقاالت
تطرف���اً و�صراح ًة وتعبرياً ع���ن النزعة �سابق���ة كل زع���م يفرت����ض ن�ش���وء هذا
املادي���ة ب�صدق ،ومن غ�ي�ر مواربة ,فهو الع���امل ع���ن �صدف���ة �أو ع���ن ال �ش���يء,
مل يتز ّي���ن ليك�سو فل�سفته وجها جمالياً وميكن للقارئ �أن يراجعه يف مو�ضعه.

لو مات الإله فما هو ال�سبب الذي يجعل
الق���وي ي�شفق على ال�ضعي���ف ,وملاذا يا
ت���رى ق���د ينفق الغن���ي عل���ى الفقري �أو
يعطف ذو اجلاه على الأرملة واليتيم؟
ولي�س����أل امللح���د نف�س���ه مل���اذا يذه���ب
الفقراء املت�سولون املحتاجون �إىل �أبواب
امل�ساج���د والكنائ�س بدال م���ن الذهاب
�إىل دور املجون والدعارة؟
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لقد قرر نيت�شه نظرياً �أنه يجب الق�ضاء
عل���ى ال�ضعف���اء واملر�ض���ى والفق���راء,
والذين هم عالة على املجتمع الإن�ساين,
يق���ول نيت�ش���ه�“ :إن �أ�سمى ق���وة و�إرادة
للحي���اة ال تع�ب�ر عن نف�سه���ا يف التنازع
التع����س م���ن �أج���ل البقاء ,ب���ل يف �إرادة
القتل� ,إرادة القوة� ,إرادة ال�سيطرة”.

ث���م �أتى هتل���ر النازي ليطب���ق عملياً ما
قرره نيت�شه نظرياً ،وقد نقلوا عن هتلر
�أن���ه كان يكرث م���ن قراءة كت���اب نيت�شه
«هك���ذا تكل���م زراد�ش���ت» �أت���ى ليحاول
�إثبات نظرية «ال�سوبر مان» الذي �سعى
نيت�شه �إىل حتقيقه���ا بعد الق�ضاء على
املر�ض���ى وال�ضعفاء والزمن���ى والعالة,
وال ج���رم �أن نظري���ة ال�سوب���ر مان كان
ق���د ا�ستلهمها من داروي���ن ,ثم �إن هذا
ال�سوب���ر مان �أو الإن�س���ان الكامل يجب
�أن يك���ون متحررا من كل قيد �أخالقي،
فهو يحارب الرحمة وال�ضمري وال�صفح
لأن ه���ذه ال�صفات ت����ؤدي �إىل ال�ضعف
والتقهقر واخل َور.

لو مات اإلله فكل شيء مباح,
وهذه فرع عما قبلها..
لق���د كت���ب دي�ستوف�سك���ي يف الق���رن
التا�س���ع ع�شر روايت���ه الأ�شهر “الإخوة
كارامازوف” ,والتي �ض ّمنها هذه العبارة
على ل�س���ان �إيفان �أحد �أبط���ال الرواية
حيث يقول -بت�صرف“ :-لو مل يكن اهلل
موجوداً فكل �شيء مباح” ,وهذه العبارة
ال�صادق���ة املعربة مت�ضي يف روايته �إىل
�أن تت��� ّم جرمية قتل ب�شع���ة لكارمازوف
الأب عل���ى يد خادمه ث���م تُل�صق التهمة
بع���د ذلك �إىل ول���د كارم���ازوف الأكرب
دم �أبي���ه ب���راءة
ال���ذي كان بريئ���ا م���ن ِ
الذئ���ب م���ن دم اب���ن يعق���وب ,ومت�ضي
�أحداث الرواية حتى يلتقي �إيفان الذي
كان ملح���داً باخل���ادم القاتل احلقيقي,
ليعرتف اخل���ادم ب�أنه هو القاتل ،قائال
ل���ه�“ :أمل تق���ل يل� :إذا مل يك���ن هن���اك
�إله؛ فكل �شيء مباح؟” فعالم يالم هذا
اخل���ادم حيث قت���ل الأب لي�سرقه حيث
توارى عن �أعني الرقيب.
42
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دولف هتلر

اإللحاد الذي قرره «نيتشة» نظريا
طبقه «هتلر» عمليا للقضاء على المرضى
والضعفاء والزمنى والعالة
م���ا يخالف متام���ا النظ���رة الداروينية
التطورية الناظرة �إىل الإن�سان باعتباره
حلق���ة يف �سل�سل���ة التط���ور احلي���واين
والذي ال يحرك���ه �إال ما يحرك البهائم
م���ن �صراع على الوجود ،وبقاء للأ�صلح
الأق���وى وبط����ش بال�ضعي���ف ,ولذلك ال
ت�ستغرب عندما جت���د “جون وات�سون”
يق���ول يف املجلة النف�سية�“ :إنه ال يوجد
خط فا�صل بني الإن�سان والبهيمة”.

ه���ذه الرواية تلخ����ص ق�ضي���ة فل�سفية
�أخالقي���ة كربى تتناول ارتباط الأخالق
بوج���ود الإله �أو عدم وجوده ,فما الذي
مين���ع املجرم م���ن ارت���كاب جرميته �إن
ا�ستط���اع �أن يتحاي���ل عل���ى القانون �أو
يغاف���ل منفذي���ه ,م���ا الذي مين���ع ذئبا
ب�شري���اً اختط���ف �أنثى بريئ���ة حيث مل
ي���ره �أح���د؛ �أن ينق�ض عليه���ا ليغت�صبها
ويعذبه���ا ث���م يقتله���ا؟ وما ال���ذي مينع
العامل يف ال���دكان واخلادمة يف املنزل
يدع���ون �أن الدولة؛
�إن امللحدي���ن الذين ّ
م���ن �أن ي�سرقوا خمدومهم و�سيدهم �إن والدول���ة فح�س���ب ب�سلطته���ا وبط�شها
�أتقنوا وجوه احليل واملخاتلة واخلداع .هي التي متنع ارتكاب اجلرائم ،هم يف
ال���ذي مينعه���م عند غفل���ة الرقيب هو حقيقة الأمر مقرون �أن الإحلاد يق�ضي
الدي���ن �أو اخلل���ق املوروث ع���ن الدين ,على الأخ�ل�اق وعلى الدوافع الإن�سانية
ونح���ن حينما نذكر ذل���ك فال نزعم �أن واملعنوي���ة� ،أو �إن �شئ���ت فقل ال ي�أبه بها
كل م�ؤمن بدين ف�إنه ال يرتكب اجلرائم ,وال يح���ث عليه���ا وال يج��� ّرم خمالفتها,
ب���ل �إنن���ا نزع���م �أن التدين و�آث���اره وما «الإحل���اد عاج���ز متام���ا �أم���ام هج���وم
ينبن���ي علي���ه م���ن �أخ�ل�اق حمي���دة هو دع���اة املنفع���ة والأناني���ة والال�أخالقية
ال�سب���ب املبا�ش���ر يف ك���ف النف����س عن املح�ض���ة»( الذي���ن ين���ادون بالتح���رر
�إي���ذاء الآخرين والإ�ضرار بهم �إذا دعته اجلن�س���ي والإباحية وعدم و�ضع اعتبار
ال�شه���وة �إىل ال�ض���رر والبط����ش ,وهذا لأي مقد�س ديني �أو خلقي ,ولذلك جتد

• �آدم
• “�سي

�سميث

جمون
د فروي

د

مات فالسفة اإللحاد وبقي اإلله حيا ال يموت
قيوما ال ينام يدبر األمر ويغني ويفقر ويعز
ويذل ويخفض ويرفع
�أن فرويد ي�ص���ف الإن�سان ب�أنه «حيوان
جن�سي» و�آدم �سميث ي�صفه ب�أنه «حيوان
اقت�ص���ادي» ,بينما احلقيق���ة لو �أ�ضفنا
الإن�سان �إىل احليوانية مبعناها احليوي
ف�إن الإن�سان «حيوان �أخالقي».
«�إن ت�أكي���د لين�ي�ن عل���ى �أن اال�شرتاكية
العلمي���ة ال عالق���ة لها بالأخ�ل�اق كما
�أن تقري���ر البيان ال�شيوع���ي �أن العمال
يرف�ضون الأخ�ل�اق حقيقتان معروفتان
ال ميكن �إنكارهما ,لقد زعموا �أن ظهور
ال�شيوعي���ة ن���اجت م���ن حتمي���ة التطور
التاريخ���ي ولي����س بداف���ع م���ن �أ�سباب
�أخالقية �أو �إن�سانية».
ل���و مل يكن هناك �إله فل���ن تكون هناك
غاي���ة يف احلي���اة ,وطامل���ا �أن املوت هو
نهاية الطريق فالج���رم �أن جتد امللحد
ي�ست�سهل طريق االنتحار حتى �إن بع�ض
املالحدة ق���د �أ�صابه مر����ض ال�سرطان
فقال« :لو و�صلت �إىل درجة يئ�ست معها
م���ن ال�شفاء ف�إن احلل هو طلقة �أطلقها
من م�سد�سي على ر�أ�سي ,والعدم املح�ض

�أف�ض���ل من عذابي يف هذه الدنيا» وهو
به���ذا يج�س���د املقالة الزائف���ة�« :إن هي
�إال �أرحام تدف���ع و�أر�ض تبلع» .وما علم
�أن بع���د امل���وت ح�ساب ف�إم���ا نعيم و�إما
عذاب كما قال ال�شاعر:
ولو �أنا �إذا متنا تركنا
حي

لكان املوت راحة كل ٍّ
ولكنا �إذا متنا بعثنا
و ُن�سـ�أل بعـدها عن كـل �ش ٍّـي

ال ج���رم �أن جتد كبار املالحدة يعي�شون
يف ع���ذاب ي�صرحون ب���ه �أحيانا ويظهر
من �أفعاله���م و�أحواله���م �أحيانا �أخرى,
وم���ن ال ي�ؤم���ن بغاي���ة يف احلي���اة ماذا
ع�ساه يفعل �إن �أملت به م�صيبة و�أ�صابته
فاجعة.
لق���د عا�ش فيل�س���وف الت�ش���ا�ؤم امللحد
�شوبنهاور عي�ش���ة كئيبة منبوذة ,كما �أن
فيل�سوف الق���وة نيت�شه قد �أ�صابته لوثة
عقلي���ة يف �آخ���ر حيات���ه انته���ت به �إىل
اجلنون التام لريقد يف م�صحة نف�سية,
ولقد ا�ستغلت �أخته جنونه فكانت تقطع

التذاكر وت�أخذ املال مقابل زيارة النا�س
للفيل�س���وف املجنون ال���ذي نادى مبوت
الإل���ه وه���ي يف ذل���ك مل تخال���ف مبد�أ
�أخيها فالغاية تربر الو�سيلة ,ولقد �أ�شار
الفيل�س���وف الال�أدري برتراند ر�سل �إىل
خ�سارت���ه لليق�ي�ن والراح���ة عندما كفر
بخلود الروح والبعث بعد املوت يف كتابه
“فل�سفتي كيف تطورت”
لأج���ل م���ا �سب���ق ف����إن فيل�سوف���ا كبريا
كج���ورج �سنتيانا كان قد �صرح بت�صريح
عجي���ب يقول فيه� :إن الكاثوليكية كذبة
لكنه���ا كذب���ة جميلة ,ويق�ص���د بهذا �أن
الدي���ن حتى لو مل ن�ؤمن به كعقيدة ف�إن
ما فيه من مبادئ وروحانيات كفيلة ب�أن
متنع كثريا من الك�آبة واجلرائم.
لق���د كتب توكوفي���ل يف كتابه عن الثورة
الفرن�سية والنظام القدمي يبني خطورة
الإحل���اد و�أنه���ا ال تقت�ص���ر فق���ط على
امل�سخ النف�سي للب�شرية وانخالعها من
مكانتها يف هذا الع���امل ،بل �إن خطورة
الإحل���اد متت���د كذلك لت�صي���ب العقول
بلوثة املغالطات واخلزعبالت.
لق���د م���ات نيت�شه وم���ات هتل���ر الذي
�سع���ى لتج�سي���د �أفكار نيت�ش���ه ،ومل ن َر
لل�سوبر مان �أثراً ,وبقيت الإباحية حمل
ا�ستهجان يف النف�س الب�شرية ال�سليمة,
وحافظ���ت الفطرة ال�سليم���ة �أو ما بقي
منه���ا عل���ى مع���اين الرحم���ة والعطف
والتكافل بني الب�شر.
نع���م لقد مات ه�ؤالء وبقي الإله حيا ال
ميوت ,قيوما ال ينام ,يدبر الأمر ويغني
ويفق���ر ويع���ز وي���ذل ويخف����ض ويرفع
�سبحانه كل يوم هو يف �ش�أن.
فاحلمد هلل القائلَ } :وتَ َو َّك ْل َعلَى الحْ َ ِّي
ِح ْمدِ ِه َو َك َفى ِبهِ
ا َّل���ذِ ي اَل يمَ ُوتُ َو َ�س ِّب��� ْح ب َ
ريا{.
ِب ُذنُ ِ
وب ِع َبادِ ِه َخ ِب ً
المصادر والمراجع
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الرفيق الجيد يقصر الطريق
د .وليد خالد الربيع � /أ�ستاذ ال�شريعة  -جامعة الكويت

يحت���اج الإن�س���ان -ع���ادة -يف �أ�سف���اره
وتنقالت���ه �إىل م���ن يعين���ه يف �سف���ره،
فيحمل عن���ه �أثقاله ،ويذه���ب �ضجره،
وي�ؤن����س وحدت���ه ،وي�سان���ده يف حمنته،
لذا كان الرفيق يف ال�سفر مطلبا ملحا،
وحاج���ة �ضروري���ةـ نف�سي���ة و�شرعي���ة،
فع��� ْن ابْنِ ُع َم��� َر ر�ض���ي اهلل عنهما َع ْن
َّا�س َما فيِ
ِ���ي [ َقا َل“ :لَ��� ْو يَ ْعل َ ُم الن ُ
ال َّنب ِّ
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الْ َو ْح��� َ ْ ُ َ َ َ َ ٌ
َو ْح��� َدهُ”(رواه البخ���اري) ،وع���ن عم���ر
ب���ن اخلطاب ر�ضي اهلل عن���ه قال“ :ال
ي�سافرن رجل وحده ،وال ينامن يف بيت
وح���ده” ،ونقل ابن حج���ر عن الطربي
قوله“ :ه���ذا الزجر زجر �أدب و�إر�شاد؛
مل���ا يخ�شى عل���ى الواحد م���ن الوح�شة
والوحدة ،ولي�س بحرام ،فال�سائر وحده
يف ف�ل�اة ،وكذا البائت يف بيت وحده ال
ي�أمن م���ن اال�ستيحا�ش ،ال�سيما �إذا كان
ذا فكرة رديئة وقلب �ضعيف”.

ومم���ا يع�ي�ن امل�سل���م عل���ى ال�ص�ب�ر يف
ه���ذه الرحل���ة ،وحتمل م�ش���اق الطريق
ح�س���ن اختيار الرفي���ق ،الذي يعينه وال
يعطل���ه ،ويرفع همته وال يخذله ،وت�أمل
قوله تع���اىل} :ومن يطع اهلل والر�سول
ف�أولئ���ك م���ع الذي���ن �أنع���م اهلل عليهم
م���ن النبي�ي�ن وال�صديق�ي�ن وال�شه���داء
وال�صاحل�ي�ن وح�س���ن �أولئ���ك رفيق���ا{
كي���ف �أن ذكر الرفي���ق يف اجلنة ي�سهل
عل���ى ال�سال���ك ال�سبي���ل ،ويه���ون عليه
ال�صعاب� ،شوقا �إىل رفقتهم ،وخوفا من
احلرمان من �صحبتهم ،قال القرطبي:
“والرفق لني اجلانب ،و�سمي ال�صاحب
رفيقا الرتفاقك ب�صحبته؛ ومنه الرفقة
الرتفاق بع�ضهم ببع�ض”.

المصاحب الصالـح
مثل بائع المسك أما
غير الصالـح فمثل
الحــداد

وامل�سل���م يف رحل���ة طويل���ة ،تكتنفه���ا
العقب���ات وال�صع���اب ،ويعرت�ضها قطاع
الطري���ق م���ن �شياطني الإن����س واجلن،
وت�سل���ط الأهواء ،وف�ت�ن الدنيا ،و�إغواء
النف�س ،و�أمامه مراحل عديدة يف الدنيا
وال�ب�رزخ و�أهوال الآخ���رة� ،إىل �أن ي�ضع
ع�صاه يف اجلنة ب�إذن اهلل ورحمته ،وما ولأن ال�صحب���ة ال�صاحل���ة والأخ���وة
�أحك���م الإمام �أحمد ب���ن حنبل ملا �سئل :ال�صادقة مفيدة يف الدنيا والآخرة �أمرنا
متى يجد امل�ؤمن طعم الراحة؟ ف�أجاب :اهلل تع���اىل مبالزمتهم وعدم الإعرا�ض
ا�صبرِ ْ نَ ْف َ�س َك َم َع
“عند �أول قدم ي�ضعها يف اجلنة” .قال عنهم فقال تعاىلَ } :و ْ
ابن القيم“ :النا�س منذ خلقوا مل يزالوا ا َّلذِ ي��� َن يَ ْد ُعو َن َر َّب ُه��� ْم بِالْ َغ���دَا ِة َوالْ َع ِ�ش ِّي
م�سافرين ،ولي�س لهم حط عن رحالهم يُرِ ي���دُو َن َو ْج َه��� ُه َو اَل تَ ْع ُد َعيْنَ َ
���اك َعنْ ُه ْم
تُرِ ي��� ُد زِ ينَ��� َة الحْ َ َيا ِة ال ُّدنْ َي���ا َو اَل تُ ِط ْع َم ْن
�إال يف اجلنة �أو النار”.

�أَ ْغ َفلْنَ���ا َقل ْ َب ُه َع ْن ذِ ْكرِ نَا َوا َّت َب َع هَ َواهُ َو َكا َن
�أَ ْم ُرهُ ُف ُر ًطا{ ،ق���ال ال�شيخ ابن �سعدي:
“فيها الأمر ب�صحبة الأخيار ،وجماهدة
النف����س على حمبته���م وخمالطتهم و�إن
كان���وا فق���راء ،ف����إن يف �صحبته���م من
الفوائد ما ال يح�صى”.
فم���ن الفوائ���د الدنيوية دع���اء بع�ضهم
لبع�ض ولو طال الزم���ان وتباعد املكان
ق���ال تعاىل} :والذين جاءوا من بعدهم
يقولون ربنا اغفر لن���ا ولإخواننا الذين
�سبقونا بالإميان وال جتعل يف قلوبنا غال
للذي���ن �آمنوا ربنا �إن���ك رءوف رحيم{،
ق���ال ال�شيخ ابن �سع���دي“ :وهذا دعاء
�شامل جلميع امل�ؤمن�ي�ن؛ من ال�سابقني؛
من ال�صحابة ومن قبلهم ،ومن بعدهم،
وه���ذا من ف�ضائل الإمي���ان �أن امل�ؤمنني
ينتف���ع بع�ضهم ببع����ض ،ويدعو بع�ضهم
لبع����ض ،ب�سب���ب امل�شارك���ة يف الإمي���ان
املقت�ضي لعقد الأخوة بني امل�ؤمنني التي
م���ن فروعها �أن يدع���و بع�ضهم لبع�ض،
و�أن يحب بع�ضهم بع�ضا”.
و�أم���ا يف الآخرة ،ف����إن الأخوة الإميانية
ت�ستمر و�شائجه���ا ،وتدوم فوائدها كما
ِ���ذ بَ ْع ُ
}الَ ِخلاَّ ءُ يَ ْو َمئ ٍ
�ض ُه ْم
قال تع���اىل ْ :أ
ل َب ْع�ض َع ُد ٌّو �إِ اَّل المْ تَّقِ نيَ{ ،قال ابن كثري:
�ْيِرْ اهلل
�ص َحابَ���ة ِل َغ ِ
�صدَا َق���ة َو َ
“�أَ ْي ُك ّل َ
َف�إِ َّن َها تَنْ َقلِب يَ��� ْوم الْق َيا َمة َعدَا َوة ِ�إ اَّل َما
َكا َن للِهَّ ِ َع َّز َو َج َّل َف�إِ َّن ُه دَائِم ِب َد َوامِ هِ ”.
ولأهمي���ة الأخ���وة يف اهلل وال�صحب���ة
ال�صاحلة حثن���ا النبي [ على �صحبة
الأخي���ار ومالزم���ة الأبرار فق���ال“ :ال

ت�صاحب �إال م�ؤمنا ،وال ي�أكل طعامك �إال علي���ه) ،قال النووي يف فوائد احلديث:
تقي” ،قال ال�شيخ ابن باز كالما نفي�سا “تعظيم حق���وق امل�سلمني بع�ضهم على
يف �شرح هذا احلديث فقال رحمه اهلل :بع�ض ،وحثهم على الرتاحم ،واملالطفة،
“الذي نفهمه م���ن هذا احلديث ،واهلل والتعا�ضد يف غري �إثم وال مكروه”.
�أعلم� ،أن النبي [ ي�ضع للم�سلم منهجاً
وقد تكاث���رت �أق���وال ال�سلف يف احلث
ينطل���ق عليه يف حيات���ه� ،أن ال ي�صاحب
على �صحبة الإخوة العقالء النا�صحني،
�إال م�ؤمن���اً وال ي�أكل طعامه �إال تقي ،وال
فق���ال عمر“ :علي���ك ب�إخ���وان ال�صدق
يعن���ي احلديث �أنه ال يج���وز للم�سلم �أن
يطعم غري امل�ؤمن ال�صالح ،و�إمنا يق�صد فع�ش يف �أكنافهم ،ف�إنهم زين يف الرخاء،
ُ
احلدي���ث �أنه ينبغي له �أن ال يخالط �إال وعدة يف البالء” ،وق���ال بالل بن �سعد
م�ؤمن���اً ،و�أن ال ي����أكل طعام���ه �إال تقي ،ب���ن متي���م�“ :أخ لك كلما لقي���ك ذكـّرك
فاملخالطة وامل�صاحبة وامل�صادقة �شيء ،بحظ���ك من اهلل ،خري ل���ك من �أخ كلما
و�أن يُطع���م مبنا�سبة ما كافراً �أو فا�سقاً لقيك و�ضع يف كفك دينارا”.
�ش���يء �آخر ،فه���ذا يجوز ،ولك���ن ينبغي قال الراغب الأ�صفهاين“ :ال�صديق حمتاج
�أال يك���ون ذل���ك منهج حيات���ه ،ذلك لأن �إلي���ه يف كل ح���ال؛ �إم���ا عن���د �س���وء احلال
امل�صاح���ب ال�صالح كمث���ل بائع امل�سك ،فيعينونه ،و�إما عند ح�سن احلال فلي�ؤان�سوه
�إما �أن يحذيك �أي :يعطيك جماناً ،و�إما ولي�ضع معروفه عندهم ،ومن ظن �أنه ميكن
�أن ت�شرتي منه ،و�إما �أن ت�شم منه رائحة اال�ستغن���اء عن �صديق فمغرور ،ومن ظن �أن
طيبة ،ومثل جلي�س ال�سوء كمثل احلداد ،وجوده �سهل فمعتوه”.
�إما �أن يح���رق ثيابك ،و�إما �أن ت�شم منه
رائحة كريهة ،لذلك ف�ل�ا يجوز للم�سلم وقال �أبوحامت الب�ستي“ :العاقل ال يواخي �إال
�أن يخالط �إال ال�صاحلني ،هذا هو املق�صود ذا ف�ض���ل يف الر�أي والدين والعلم والأخالق
من قوله عليه ال�س�ل�ام يف احلديث ال�سابق احل�سن���ة ،ذا عقل ن�ش�أ م���ع ال�صاحلني ،لأن
امل�س����ؤول عنه“ :ال ت�صاح���ب �إال م�ؤمناً ،وال �صحبة بليد ن�ش�أ مع العقالء خري من �صحبة
لبيب ن�ش�أ مع اجلهال”.
ي�أكل طعامك �إال تقي”.
والنب���ي [ ي�ص���ور اللحم���ة الإميانية
بقول���ه“ :امل�ؤمن للم�ؤم���ن كالبنيان ي�شد
بع�ضه بع�ضا” و�شبك بني �أ�صابعه (متفق

�أحدهم���ا :اجتم���اع عل���ى م�ؤان�سة طبع
و�شغل وق���ت ،فهذا م�ضرت���ه �أرجح من
منفعته ،و�أقل ما في���ه �أنه يف�سد القلب
وي�ضيع الوقت.
الث���اين :االجتم���اع به���م عل���ى التعاون
على �أ�سباب النج���اة ،والتوا�صي باحلق
وال�ص�ب�ر ،فهذا �أعظم الغنيمة و�أنفعها،
ولكن فيه ثالث �آفات:
�إحداه���ا :تزّين بع�ضهم لبع�ض ،الثانية:
ال���كالم واملخالط���ة �أكرث م���ن احلاجة،
الثالث���ة� :أن ي�ص�ي�ر ذلك �شه���وة وعادة
ينقطع بها عن املق�صود.
وباجلمل���ة ،فاالجتم���اع واخللطة لقاح؛
�إما للنف�س الأمارة ،و�إما للقلب والنف�س
املطمئن���ة ،والنتيج���ة امل�ستف���ادة م���ن
اللقاح ،فمن طاب لقاحه طابت ثمرته،
وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من امللك،
واخلبيث���ة لقاحها م���ن ال�شيطان ،وقد
جع���ل اهلل �سبحان���ه بحكمت���ه الطيبات
للطيب�ي�ن والطيبني للطيب���ات ،وعك�س
ذلك”.

فكم���ا يحر����ص الإن�س���ان عل���ى رفق���ة
العق�ل�اء النا�صح�ي�ن يف �سف���ر الدنيا،
ويب�ي�ن اب���ن القيم �أنواع اللق���اء بالإخوة فليحر�ص على �صحبة الإخوة ال�صاحلني
و�آث���ار كل منه���ا فيق���ول“ :االجتم���اع ال�صادقني ل�سفر الآخرة ،وح�سن �أولئك
رفيقا ،وباهلل التوفيق.
بالإخوان ق�سمان:

حتقي ـ ــق

تنصير منظم
يخرج مليوني إندونيسي
من اإلسالم سنويا
يعت�صر قلب املواطنة الإندوني�سية عزيزة حممد� ،ألمَ ان� :أمل خروج �أعداد كبرية من مواطنيها عن
ملة الإ�سالم ليدخلوا يف الن�صرانية ،و�أمل ال�صورة التي يقدمها �سياح عرب م�سلمون عن دينهم
عندما ي�سيح�������ون يف بلدها .ف�إندوني�سيا التي تعترب �أكرب بلد �إ�سالمي يف العامل ( 230مليونا)،
ت�ش�������كل هدف ً
�������ا للإر�ساليات امل�سيحية الت�������ي تعمل ليل نهار على تن�ص���ي���ر النا�س هناك حتى غدا
الأمر ظاهرة تقلق مواطنني وم�ؤ�س�سات �إ�سالمية.
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�أمــل باقــازي

�إال �إنه���م عل���ى الرغم م���ن هذا القلق ،ال تزي���د جهودهم عن الثاني ـ�������ة� :أ�شخا����ص يبحثون عن احلرية بعي���داً عن الأحكام
م�ؤمت���ر يو�صي بحملة �إعالمية� ،أو يطلقون حملة على مواقع ال�شرعي���ة ،يف ظل عدم وجود قوانني �أو �أنظمة متنع املواطن
التوا�صل االجتماعي لينقذوا �شخ�صاً من الغرق يف ال�شرك .الإندوني�س���ي م���ن تغي�ي�ر دين���ه ،فالدولة ال تتدخ���ل يف ذلك
مطلقاً ،وكذلك الأمهات والآباء ال يتدخلون يف هذا الأمر.
وعل���ى الرغم من �أن زائر جاكرتا يرى امل�ساجد متلأ الأرجاء
والأذان ي�ص���دح م���ن م�آذنه���ا خم�س مرات يف الي���وم والليلة ،الثالثــة� :أ�شخا�ص وه���م قلة ،يلتقون ب�س ّياح قادمني من دول
ف�إن���ه ي�صعب عليه �أن يحدد الهوي���ة الإ�سالمية للنا�س الذين �إ�سالمية ،فيفاج�ؤون ب�سلوكيات بع�ضهم وجتاوزاتهم للتعاليم
اكت�سب���وا عادات ال متت �إىل الإ�س�ل�ام ب�صلة� ،إن كان لناحية ال�شرعي���ة خالفا لالنطباع ال�سائد هن���ا ب�أن العرب م�سلمون
لبا�سهم �أو هيئتهم �أو حتى ت�صرفاتهم ،وعندما يحاول الزائر ملتزم���ون بدينه���م ،وال يرتكب���ون الفواح����ش ،و�أنه���م ق���دوة
للإندوني�سي�ي�ن ،وبالت���ايل يكون لذلك رد فع���ل معاك�س لدى
التعم���ق يف تفا�صيل حي���اة الإندوني�سيني ت�أتيه ال�صدمة على
من يلتقي بهم من الإندوني�سيني فيتحول �إىل التن�صر .وتعزو
ل�س���ان عزيزة :نح���و مليوين م�سل���م وم�سلم���ة يف �إندوني�سيا
عزيزة تنامي تلك الظاهرة �إىل �سببني رئي�سيني هما:
يعتنقون امل�سيحي���ة �سنوياً ،نتيجة للأو�ضاع االجتماعية التي
� - 1أو�ض���اع اقت�صادية �صعب���ة يف ظل كثافة �سكانية كبرية،
يعي�شونها ،على حد قولها.
تدفع بفتيات �إىل الزواج من م�سيحيني �أثرياء.

أسبـاب وفئـات:

 - 2حرك���ة تن�ص�ي�ر منظمة تنفذه���ا �إر�ساليات م�سيحية ،ال
تف�ص���ل عزي���زة �أحمد ،وه���ي م�س�ؤول���ة عن ال�سي���اح العرب
تقاب���ل بجهود مماثلة من املنظمات الإ�سالمية الر�سمية .و�إذ
وامل�سلمني يف �شركة بجاكرتا ،الفئات املتن�صرة كالآتي:
ت�ش�ي�ر عزيزة �إىل �أن حركة التن�صري حت�صل بن�سبة كبرية يف
الأول ـ�������ى :معظمه���ا من فتي���ات يخرجن من قراه���ن الفقرية اجلزر ال�سياحية بعك����س جاكرتا ،تلفت �إىل �أن هناك �أفرادا
للعم���ل يف املناط���ق ال�سياحية ،فيتع ّرفن عل���ى �ش ّبان من دول من ديانات �أخرى يعتنقون الإ�سالم بغر�ض الزواج من فتيات
�أوروبية ،ثم يغرين دينهن
ليتمكن من االرتباط والزواج بهم .م�سلمات بعد عالقات عاطفية� ،إال �أنهم قليلون جداً.
ّ

حركة التنصير في اندونيسيا
منظمة وال تقابلها جهود مماثلة
من المنظمات اإلسالمية
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 8دعــاة للمواجهــة

وما حتدثت عنه عزيزة ،ت�ؤكده “رابطة
الع���امل الإ�سالم���ي” يف بح���ث ح�صلت
“مكة” على ن�سخة منه ،ب�أن �إندوني�سيا
كانت ،والتزال ،تواجه ن�شاطاً تن�صريياً
وا�سع���اً عن طري���ق التعلي���م ،واملجالني
ال�صحي واالجتماعي ،بهدف ا�ستقطاب
�أك�ب�ر ق���در ممك���ن م���ن امل�سلم�ي�ن �إىل
اعتناق امل�سيحية.
وجتي���ب “�إدارة الدع���وة” يف الرابطة،
عل���ى �س����ؤال ع���ن خططه���ا للت�ص���دي
للتن�ص�ي�ر ب����أن ع���دد الدع���اة التابعني
للرابط���ة يف �إندوني�سي���ا ال يتج���اوز
الثماني���ة ،يرتك���ز عمله���م عل���ى عق���د
دورات تدريبية م�ستمرة ت�ستهدف �أئمة
امل�ساجد والدعاة الإندوني�سيني.
وي�ؤك���د ع�ض���و يف اللجن���ة الإعالمي���ة
بامل�ؤمت���ر العامل���ي الثال���ث للإع�ل�ام
الإ�سالمي ال���ذي عقد يف جاكرتا العام
املا�ض���ي� ،أن �أح���د لقاءات���ه م���ع طالب
وطالب���ات جامعة ال�شري���ف هداية اهلل
يف �إندوني�سي���ا� ،أثب���ت وجود م�شكلة يف
عقائد ال�شباب وال�شابات.
وقال الع�ضو الذي ّ
ف�ضل عدم ذكر ا�سمه
لـ”مك���ة” :تع���اين �إندوني�سي���ا من وط�أة
الواقع الثق���ايف واالجتماعي التي ت�ؤثر
كثرياً يف فئ���ة ال�شباب امل�سلمني هناك،
عدا عن �أن كثرياً منهم م�سلمون باال�سم
فق���ط ،وبال���كاد ميكننا التفري���ق بينهم
وبني �أ�صح���اب الديانات الأخرى بحكم
ت�شابه ت�صرفاتهم ومنط حياتهم،
ولف���ت �إىل �أن بع�ض املناطق الإندوني�سية
الت���ي ت�شه���د غالبي���ة �س���كان م���ن غ�ي�ر
48
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العمـل التنصيري باندونيسا مدعوم
بإمكانيـات وخطـط واستراتيجيات
وميزانيات
امل�سلم�ي�ن ،تك���ون �سيطرة غ�ي�ر امل�سلمني لومبوك وبالي

قوية عل���ى امل�سلمني ،وبالتايل ال ت�ضاهي
اجله���ود ح���ركات التن�ص�ي�ر ال�ضخم���ة
هن���اك ،ال�سيم���ا �أن العم���ل التن�ص�ي�ري
مدعوم ب�إمكانات وخطط وا�سرتاتيجيات
وميزانيات ,ولكنه ا�ستدرك قائال“ :يتمتع
الإ�س�ل�ام بطبيع���ة ذاتي���ة يف االنت�ش���ار،
وباعتبار �أنه دين مقنع تلقائياً ف�إن مكانته
يف الدول الطرفية الت���زال موجودة حتى
الآن و�ست�ستم���ر يف املحافظة على نف�سها
�أي�ضاً”.

وه���ذا الأم���ر يتلم�سه زائ���ر �إندوني�سيا
ب�سهول���ة� ،إذ يج���د �أن الأن�شطة الدينية
ال تتع���دى �أ�سوار امل�ساجد� .أما خارجها
فاحلي���اة خمتلف���ة متام���اً ،رمب���ا لأنها
بل���د ي�ضم �أديان���ا وطوائف متنوعة مما
يوح���ي ب����أن ال�شع���ب ب���ات ين�سل���خ من
هويت���ه الإ�سالمية تدريجي���اً .والالفت
�أن جه���ود “بعثة الرحمة” غري وا�ضحة
يف �إندوني�سي���ا ،رمب���ا ب�سب���ب الكثاف���ة
ال�سكاني���ة �أو امل�ساح���ات ال�شا�سع���ة،
ً
ف�ض�ل�ا عن خل���و القن���وات التلفزيونية
الإندوني�سية من معامل الدين الإ�سالمي
�أو �أي �إعالنات لأن�شطة تلك املجموعة،
و�إن كان���ت بع����ض الفن���ادق تربمج قناة
الق���ر�آن الك���رمي ال�سعودية بني القنوات
الف�ضائي���ة املوج���ودة لديه���ا حتت ا�سم
“قناة احلج”

وكان���ت الهيئ���ة الإ�سالمي���ة العاملي���ة
للإع�ل�ام نظم���ت بالتع���اون م���ع وزارة
ال�ش����ؤون الديني���ة الإندوني�سية امل�ؤمتر
العامل���ي الثالث للإع�ل�ام الإ�سالمي يف
جاكرتا ،وذلك قبل نحو �شهرين ،والذي
خرج بتو�صيات عديدة مفادها �ضرورة
تكثي���ف امل���واد الإ�سالمي���ة يف الو�سائل
الإعالمية الإندوني�سية ملواجهة حمالت وي�ستثن���ى من ذلك جزيرة لومبوك ذات
التن�صري.
ال���ـ  1200م�سجد -يعني ا�سمها باللغة

حتقي ـ ــق

الإندوني�سي���ة “اال�ستقام���ة” -والت���ي تتمتع بقدر كبري من احلرية.
ي�ش���كل امل�سلمون فيها ما ن�سبته  % 80أنقذوا مريم
من �إجمايل �سكانها،
انت�ش���رت قب���ل �أي���ام مب���ادرة �شبابي���ة

وعلى الرغم من �أنها مليئة باال�ستثمارات
الأجنبية من فرن�سا و�أ�سرتاليا وهولندا،
ف�إنه���ا الت���زال حتاف���ظ عل���ى هويته���ا
الإ�سالمية حتى الآن ،حتى �إن كثريا من
الإندوني�سيني ي�صفونه���ا ب�أنها الن�سخة
الإ�سالمي���ة من جزيرة بايل التي يعتنق
معظ���م �سكانه���ا الديان���ة الهندو�سي���ة,
وللفقر يف �إندوني�سي���ا حكايات �أخرى،
فالعوائ���ل املعدم���ة ال ت�ت�ردد مطلقاً يف
تق���دمي �أي �شيء لل�سياح مقابل املال� ،إذ
يفاج�أ ال�سائح مث ً
ال يف منطقة بون�شاك،
بعر����ض ال�سائق�ي�ن عليه م���ا لذ وطاب
مقاب���ل املال� ،أو عائ�ل�ات تعر�ض بناتها
للزواج من �سي���اح عرب حتى و�إن كانوا
طاعنني يف ال�سن ،فقط من �أجل ك�سب
املال ،الأمر الذي جعل من هذه املنطقة
مكان���ا جل���ذب ال�شب���اب الع���رب كونها

وتلك احلملة التي تبعث ر�سائلها �أي�ضاً

على تطبيقات الهواتف الذكية كالوات�س
�آب� ،أطلقته���ا جمموعة �شبابية و�سمتها
�إندوني�سية بعنوان “�أنقذوا مرمي” ،وهي “بعث���ة الرحمة” ،وته���دف �إىل مكافحة
عب���ارة عن مقطع فيديو مت تداوله عرب التن�صري يف �إندوني�سيا منذ 2012
مواقع التوا�ص���ل االجتماعي ،ويتحدث والنا�شط���ون هم م�سلمون من دول تبعد
ع���ن فت���اة �إندوني�سية ا�سمه���ا “مرمي” عن مرك���ز العامل الإ�سالم���ي كماليزيا
م�ستهدف���ة من قبل جماعات تن�صريية ،وباك�ست���ان و�إندوني�سيا ،وكذلك �أقليات
و�أو�شكت على ترك الإ�سالم
م�سلم���ة يف دول �أوروبي���ة ،وهدفه���م
وتو�ضح تلك املب���ادرة التي خ�ص�ص لها املحافظة على هوية الإ�سالم.
موق���ع �إلك�ت�روين باللغ���ة الإجنليزي���ة،
وي�ستعر����ض النا�شط���ون يف موقعه���م
�أن حمدودي���ة الو�ص���ول �إىل الإ�س�ل�ام
الإلك�ت�روين بلغ���ات ع���دة� ،أن�شطته���م
احلقيق���ي يف �إندوني�سي���ا متن���ح �أفراد
البعثات التب�شريية فر�صة القيام بعملهم و�أهدافه���م ور�ؤيته���م ور�سالتهم ،والتي
عن طريق القنوات الف�ضائية واخلطوط تت�ضم���ن �س���د احتياج���ات امل�سلم�ي�ن
الهاتفي���ة التي تقدم ا�ست�شارات �شبابية الفق���راء يف ال���دول الطرفية ،مع تقوية
اجتماعي���ة ،ف�ض�ل�ا ع���ن تقربه���م م���ن الوازع الدين���ي لديهم ،وذلك من خالل
الإ�س�ل�ام با�ستخ���دام �ألف���اظ امل�سلمني اال�ستعان���ة مبقاطع حما�ض���رات لدعاة
كال�صالة والعبادة ولفظ اجلاللة وغري ورج���ال دي���ن معروف�ي�ن عل���ى م�ستوى
الدول الإ�سالمية.
ذلك.

حتقي ـ ــق

 181مليار دوالر ميزانية سنوية
للتنصير
ن�ش���رت رابط���ة الع���امل الإ�سالم���ي يف
بحثها ع���ن التن�صري� ،إح�ص���اءات تبينّ
حج���م الدعم الذي ت�شه���ده امل�ؤ�س�سات
التن�صريية وجاء كالتايل:

•  164مليار دوالر ميزانية التن�صري يف
العامل خالل 1992

• قفزت تلك امليزانية خالل عامني �إىل
 181ملي���ار دوالر ،وذل���ك مبعدل زيادة
�سنوية بلغت  17مليارا.

• يبل���غ عدد الن�ص���ارى يف العامل مليارا
و 721مليونا.

• � 4آالف و 580منظم���ة تن�صريية يف
العامل.

خارج �إطار املجتمع الن�صراين �أكرث من
من�صرا.
� 273ألفا وّ 170

• عدم تدخل احلكومـــــة يف الأديــــان.

• ن���زوح فتي���ات الق���رى �إىل املناط���ق
• الكت���ب امل�ؤلف���ة لأغرا����ض التن�ص�ي�ر ال�سياحيــــــــــ���ة واختالطه���ن بال�س ّي���اح
تزي���د عن � 22ألف���ا و 100كتاب بلغات الغربيني.
ولهجات متعددة.
• العالق���ات العاطفي���ة الت���ي ترب���ط
• الن�شرات واملجالت الدورية املنتظمة الإندوني�سي���ات وال�ش ّب���ان الأوروبي�ي�ن
تبل���غ �ألف�ي�ن و 270ن�شرة وجمل���ة توزّع
ورغبته���ن يف االرتب���اط به���م هربا من
منها ماليني الن�سخ بلغات خمتلفة.
فقر �أ�سرهن.
• يزي���د ع���دد حمط���ات الإذاع���ات
• ال�سلوكي���ات اخلاطئ���ة والتج���اوزات
التن�صريية عن �أل���ف و� 900إذاعة تبث
ال�شرعي���ة الت���ي ت�ص���در م���ن ال�س ّي���اح
�إىل �أكرث من  100دولة بلغاتها.
العرب وامل�سلمني يف �إندوني�سيا ،في�شك
• و�صل جمم���وع التربعات التي ح�صل الإندوني�سي���ون يف �صح���ة الإ�س�ل�ام
عليها
املن�صرون لع���ام واحد � 151ألف
ّ
ّ
ويف�ضل���ون امل�سيحي���ة لإباحتها كل تلك
مليار دوالر �أمريكي.
التجاوزات.

• � 20ألف���ا و 700منظم���ة تعم���ل يف أسباب التنصير في إندونيسيا:
• �ضعف اجلهود املبذولة من املنظمات
جماالت اخلدمة.
• حتقيق احل ّرية يف احلياة االجتماعية الإ�سالمي���ة مقارن���ة بن�ش���اط التن�صري
من�صرين بعيدا عن الأحكام ال�شرعية.
املدع���وم مالي���ا ،والذي ي�س�ي�ر بخطط
• � 3آالف و 880منظمة تبعث ّ
• �ضعف االلتزام نتيجة بعد �إندوني�سيا وا�سرتاتيجيات منظمة.
متخ�ص�صني.
• يزيد ع���دد املعاه���د التن�صريية على عن مركز دول العامل الإ�سالمي.
• ت�أث�ي�ر الواق���ع الثق���ايف واالجتماعي
� 98ألفا و 720معهدا.
• غياب الأنظم���ة احلكومية التي متنع املنفت���ح على فئ���ة ال�شب���اب مقابل قلة

املن�صرين املتفرغني للعمل
• يبلغ ع���دد
ّ
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املواطن من تغيري دينه.

الوعي الديني لديهم.

الإعجاز العلمي

مرور البرق ورجوعه

معجزة نبوية

كان النب���ي الأعظ���م [ جال�س���اً م���ع
�أ�صحاب���ه ذات ي���وم ،و�أراد �أن يحدثه���م
عن يوم القيامة ،وعن موقف خطري يف
ذلك اليوم ،وه���و املرور على ال�صراط،
فحدثه���م امل�صطف���ى علي���ه ال�ص�ل�اة
ّ
وال�س�ل�ام عن هذا الأم���ر وقال لهم� :إن
كل �إن�س���ان �سيم��� ّر على ه���ذا ال�صراط
ح�س���ب عمله ،ف�أكرثهم �إمياناً �أ�سرعهم ن�ستطي���ع �أن ن�ستنت���ج من هذا احلديث
مروراً على ال�ص���راط ،فع َّدد لهم النبي �أن النب���ي علي���ه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام قد
حدثن���ا ع���ن �آلي���ة ح���دوث ال�ب�رق و�أن
ّ
[ �أ�شخا�ص���اً مي���رون ب�سرع���ة الربق،
ً
ً
و�آخرين ميرون ب�سرعة الريح و�أ�شخا�ص هنالك م���رورا ورجوعا لهذا الربق ،مع
ي�س�ي�رون على ال�صراط ب�سرعة اخليل ،العل���م �أننا �إذا نظرن���ا �إىل �شعاع الربق
حت���ى جنِ َد �أنا�س���اً ال ي�ستطيعون ال�سري ال نرى �أي م���رور �أو رجوع ،ولكن النبي
فيزحفون زحفاً ،قال [" :فيم ّر �أولكم عليه ال�صالة وال�سالم حدثنا عن ذلك.
كالربق" ،ومن بني الذين كانوا ي�ستمعون وال�س����ؤال :م���اذا ك�شف العلم���اء حديثاً
له���ذا احلديث �سيدن���ا �أبوهريرة ر�ضي حول ه���ذه الظاه���رة الكوني���ة املخيفة
اهلل عنه وهو راوي هذا احلديث ،وهذا واجلميلة؟
احلدي���ث رواه الإمام م�سل���م ،ا�ستغرب
�سيدن���ا �أبوهريرة من ق���ول النبي عليه
ال�ص�ل�اة وال�سالم "فيم ّر �أولكم كالربق"
فق���ال :ب�أب���ي �أنت و�أم���ي �أي �شيء كم ّر
الربق؟ فق���ال عليه ال�ص�ل�اة وال�سالم:
"�أمل ت���روا �إىل الربق كي���ف مي ّر ويرجع
يف طرفة عني".
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قبل �آالف ال�سنني ،كان النا�س يعتقدون
�أن �أي ظاه���رة خميف���ة �إمن���ا هنال���ك
�إل���ه وراء ه���ذه الظاه���رة يتحك���م بها،
فالإغريق كان���وا يعتقدون �أن الربق هو
�س�ل�اح للإله زيو�س ي�سمون���ه �إله الربق
�أو �صان���ع ال�ب�رق (عل���ى زعمه���م) هذا
الإل���ه زيو����س ي�صورونه وك�أن���ه مي�سك
بع�ص���اً ي�صع���ق بها من يع�ص���ي �أوامره،
وهك���ذا كان���ت الأ�ساط�ي�ر واخلرافات
منت�شرة ب�شكل كب�ي�ر ،ولكن النبي عليه
ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام مل يتن���اول �شيئاً من
هذه الأ�ساطري بل �صحح لنا املعتقدات
وهذا ما �سرناه ر�ؤية يقينية.
عندما حاول العلماء معرفة �أ�سرار هذه
الظاه���رة �أر�سلوا املخت�ب�رات املوجودة
داخ���ل مناطي���د وا�ستخدم���وا الأقم���ار
اال�صطناعي���ة وا�ستخدموا كل التقنيات

عبد الدائم الكحيل

املتاح���ة �أمامه���م ملعرفة �أ�س���رار الربق،
وبع���د �أك�ث�ر من مئة �سنة م���ن الأبحاث
وجدوا �أن ال�ب�رق ال يحدث فج�أة� ،إمنا
عل���ى مراحل متعددة ،وقام���وا بتف�سري
ه���ذه الظاه���رة كم���ا يلي ،فال�ب�رق هو
�ش���رارة كهربائي���ة ،ولك���ن ال حت���دث
فج����أة �إمن���ا ين���زل �شع���اع م���ن الغيمة،
الغيم���ة التي تك���ون م�شحونة بالكهرباء
ال�سالب���ة يف �أ�سفلها ين���زل هذا ال�شعاع
من الإلكرتونات ال�سالبة باجتاه الأر�ض
وعندم���ا يقرتب م���ن الأر����ض والأر�ض
تك���ون م�شحون���ة �شحن���ة موجب���ة� ،أي
معاك�س���ة يحدث ت�ص���ادم واحتكاك بني
هذه ال�شحنات ثم يرجع ال�شعاع باجتاه
الغيم���ة �أي �أن هنال���ك م���روراً ورجوعاً
لل�شع���اع ..و�إن � ّأي وم�ضة برق ال حتدث
�إال �إذا ن���زل ال�شعاع ث���م عاد ورجع �إىل
الغيمة ،ون�شاه���د عندها وم�ضة الربق
الت���ي ن�سميه���ا وم�ضة ال�ب�رق �أو �ضربة
الربق.
�إن ه���ذا احلدي���ث ال�شري���ف �أخرب عن
ه���ذه الظاهرة بدق���ة كاملة عندما قال
علي���ه ال�صالة وال�س�ل�ام�“ :أمل تروا �إىل
الربق كيف مير ويرجع يف طرفة عني”
والغريب �أن ما يقوله علماء وكالة نا�سا
يطاب���ق متام���اً هذا احلدي���ث ،يعني ما
وج���ده العلماء يقين���اً يتطابق مئة باملئة
مع هذا احلديث ،حتى �إنهم ي�ستخدمون
التعب�ي�ر النبوي ذات���ه ،فالنبي [ قال:
“�أمل ت���روا �إىل ال�ب�رق كيف مير ويرجع
يف طرف���ة ع�ي�ن”؟ وعلماء وكال���ة نا�سا
ي�صف���ون ه���ذه الظاهرة عل���ى موقعهم
على الإنرتن���ت ويقولون� :إن هذا الربق
يحدث يف طرفة عني.
�إن الإن�س���ان ليعجب من ه���ذا التطابق
ب�ي�ن م���ا قال���ه النب���ي علي���ه ال�ص�ل�اة
وال�سالم وبني ما يك�شفه العلماء اليوم،
فالنبي يقول�“ :أمل تروا �إىل الربق كيف
مير ويرج���ع يف طرفة ع�ي�ن” والعلماء
يقول���ون� :إن الزم���ن ال�ل�ازم لوم�ض���ة
ال�ب�رق هو ذات���ه الزمن ال�ل�ازم لطرفة
العني� ،إن ه���ذا يدعونا لأن نزداد يقيناً

ب�صدق هذا النب���ي الأمي عليه ال�صالة
وال�س�ل�ام ،وهو الذي قال اهلل يف حقه:
} َو َم���ا يَن ِْط ُق َع ْن الْ َه َوى ِ�إ ْن ُه َو ِ�إ َّال َو ْح ٌي
وحى{«النجم.»4-3 :
يُ َ

هذه احلقائق العلمية هي حقائق يقينية
ال�ش���ك فيه���ا ،فالعلم���اء �ص���وروا هذه
الظاه���رة (ظاه���رة ال�ب�رق) با�ستخدام
الأقم���ار اال�صطناعي���ة ،وم���ن الأ�شياء
املذهل���ة �أنه���م وجدوا �أن���ه يف كل ثانية
هنالك �أكرث م���ن مائة وم�ضة برق على
�سط���ح الكرة الأر�ضي���ة ،يعني لو نظرنا
�إىل الك���رة الأر�ضي���ة يف �أي حلظ���ة
ف�سنالح���ظ �أن هنال���ك يف كل ثاني���ة
 100وم�ض���ة برق ،ويف كل يوم �أكرث من
� 8.000.000ضرب���ة برق يف كل يوم،
فت�أملوا كم يحدث من هذا الربق خالل
عام �أو خالل �سنوات .ويقول العلماء �إن
هذا الربق هو نعمة من نعم اهلل تعاىل،
فهو يعمل مثل �صمام �أمان لأن الغالف
اجلوي للأر�ض فيه كهرباء ب�شكل دائم،
وه���ذه االنفراغات م���ن وم�ضات الربق
و�ضربات الربق والتي حتدث با�ستمرار
هي �أ�شب���ه ب�إعادة تن�سي���ق الكهرباء يف
الغالف اجلوي.

البــرق نعمــة من
نعم الله تعالى
حيث يقوم بإعادة
تنسيق الكهرباء
في الغالف الجوي
لقد �أعطانا هذا احلديث ملحة �إعجازية
مبهرة يف قوله“ :يف طرفة عني” وهذا
ما دفعني لت�أ ّمل ه���ذه العبارة .ومبا �أن
النب���ي عليه ال�ص�ل�اة وال�سالم ال ينطق
وحي
عن الهوى وكل كلمة نطق بها هي
ٌ
م���ن عن���د اهلل تبارك وتع���اىل ،فعندما
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يق���ول وي�ؤكد �أن هذا الربق وهذا املرور
والرج���وع يحدث يف طرف���ة عني فهذا
كالم ح���قّ  ،وهذا م���ا دفعني لت�أمل هذا
احلديث فت�ساءلت :ما هو الزمن الالزم
لوم�ضة الربق؟
بعد درا�س���ة معمقة يف �أحدث الأبحاث
العلمية حول ه���ذه الظاهرة وجدت �أن
العلم���اء جميعاً يتفق���ون على �أن الزمن
الالزم لوم�ضة ال�ب�رق الواحدة و�سطياً
يق��� ّدر بع�ش���رات امليل���ي ثاني���ة ،وامليلي
ثاني���ة هي جزء من الألف م���ن الثانية،
وعندم���ا نقول ع�ش���رات امليل���ي ثانية،
يعن���ي ع�شرات الأجزاء م���ن الألف من
الثاني���ة ،يعني قد يك���ون ع�شرين ميلي
ثانية ،وقد يكون ثالثني �أو �أربعني حتى
املائة تقريباً.
وعندما بحثت عن الزمن الالزم لطرفة
الع�ي�ن وج���دت علم���اء النف����س وعلماء
الفيزي���اء ي�ؤك���دون �أن الزم���ن ال�ل�ازم
يق���در �أي�ض���اً :ب�شعرات
لطرف���ة الع�ي�ن
ّ
امليل���ي ثانية ،فقد يك���ون ع�شرين ميلي
ثاني���ة� ،أو ثالث�ي�ن� ،أو �أربع�ي�ن وهك���ذا
ح�س���ب احلال���ة النف�سي���ة للإن�س���ان،
وح�سب العمر ،وح�سب احلالة ال�صحية
له ،يختلف من �إن�سان لآخر ،ولكن هذا
يقدر بع�شرات الأجزاء من امليلي
الزمن ّ
ثانية.
ت�أمل���وا ه���ذا التطاب���ق الكام���ل بني ما
ج���اء به النب���ي عليه ال�ص�ل�اة وال�سالم
وبني ما ي���راه العلماء اليوم ر�ؤية يقينية
تام���ة ،ورمبا من �أهم الإ�شارات يف هذه
الظاه���رة �إ�ش���ارة النبي علي���ه ال�صالة
وال�س�ل�ام �إىل وج���ود �سرعة لل�ب�رق �أو
�سرعة لل�ضوء وهذه ال�سرعة مل تكت�شف
�إال يف القرن الع�شرين ،فمن الذي �أخرب
ه���ذا النبي عليه ال�صالة وال�سالم بهذه
احلقائق الغزيرة فجمعها لنا يف كلمات
قليل���ة ولكنها يف قمة البالغة والتعبري.
و�أمام هذه الآيات املبهرة ال �أملك �إال �أن
�أقول �سبحان اهلل القائلَ } :و ُق ْل الحْ َ ْم ُد
لهلِ ِ َ�سيرُ ِ ي ُك ْم �آيَاتِ���هِ َفتَ ْعرِ ُفونَ َها َو َما َربُّ َك
ِب َغافِ ٍل َع َّما تَ ْع َملُونَ{«النمل.»93 :
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خمتارات من الأوقاف

كتب :عبدالر�شيــد را�شـــد
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�أعلن���ت �إدارة الإع
�ل�ام الدين���ي يف وزارة
الأوق���اف وال�ش����ؤ
ون الإ�سالمي���ة �أنه���ا
�شارك���ت �أخ�ي�را مب
عر����ض “الإ�صدارات
واملطبوعات” ال�سا
د����س واملقام باخليمة
امللكي���ة مب�سجد ال
دولة الكبري ،مب�شاركة
جمموعة كبرية م���ن
ال�سفارات والهيئات
وامل�ؤ�س�س���ات يف
مقدمته���ا عم���ان
والبحرين.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال ت
�صري���ح ملدي���ر �إدارة
الإعالم الديني بالو
زارة �صالح �أبا اخليل،
حي���ث �أكد ب����أن امل
�شاركة لي�س���ت الأوىل
م���ن نوعها ،و�إمنا ت�أ
ت���ي �ضمن م�شاركات
عديدة �ساهمت بها �إ
دارة الإعالم الديني
م���ع م�ؤ�س�سات جمتم
عي���ة كثرية ،منطلقة
يف ذلك من دوره���ا
التوعوي والتوجيهي
الت���ي حتر�ص عل���ى
القيام ب���ه دائ ًما من
ناحية ،وحتقيقاً ملبد
�أ ال�شراكة والتوا�صل
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رات بالمسجد الكبير
م���ع كاف���ة �شرا
ئح املجتم���ع ال�سيما
ال�شبا
ب من ناحية �أخرى.
وعن نوعية امل
�شاركة �أفاد �أبا اخليل
ب�أنه���ا �إ�ص���دا
رات الإدارة بنوعيه���ا
املرئية وامل�سمو
ع���ة ،وقد ذكر منها
الربنام���ج الإ
ذاع���ي “املو�سوع���ة
الفقهية – الفي
لم الوثائقي الإ�سالم
باخت�صار – ا
جله���اد �ضد الإرهاب
– لكل حلظة
هدف – ديننا ت�سامح
– �سج���ل نفا
ئ����س – مع���ا ن�صن���ع
احلياة” ،و�إ�ص���
دارات �أخرى كثرية،
مو�ضح���اً ب�أنه
���ا عر�ضت يف اجلناح
املخ�ص�ص خ
الل الفرتتني ال�صباحية
وامل�سائي،ة
ً
خمتتما ب�شكر املنظمني
والقائمني على
املعر�ض ،متمنيا ب�أن
يك���ون قد حق
���ق �أهداف���ه املن�شودة
وثمراته املرجوة.
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الشاعر األميركي "دانيال مور"

نفحة إسالمية في األدب اإلنجليزي
ظاه���رة الدخ���ول يف الإ�س�ل�ام تنت�ش���ر يف
الغ���رب وال�ش���رق يوم���اً بع���د ي���وم ،وت���زداد
وتريته���ا باط���راد ،و�إذا كان كثري من العلماء
والأطب���اء يقبل���ون على الإ�س�ل�ام عن اقتناع
عقل���ي ،ف�إن الإميان واعتن���اق دين التوحيد،
أ�صح���اب التخ�ص�ص���ات العلمي���ة،
يتع���دى �
َ
�إىل الأدب���اء ،و�أهل ال�شع���ر والكلمة ,فهاهو
ال�شاعر والكات���ب الأمريكي املعروف دانيال
مور يهتدي �إىل الإ�سالم ،ويتحول �إىل �شاعر وذل���ك عندم���ا زار اململك���ة املغربية وتعرف
�إ�سالمي مرموق يف الغرب ..حيث بات بع�ض هن���اك �إىل �أح���د دعاتها الذي دع���اه بدوره
املتابع�ي�ن يف الغرب يطل���ق عليه لقب "عمر
خ َّيام" الع�ص���ر ،و�آخرون يلقبون���ه بـ"�إقبال"
�أمريكا ،ويف كل الأحوال فقد حتول مور �إىل
نفح���ة �إ�سالمية ت�ض���ج بالروحانية يف �سماء
الأدب الإجنليزي عامة .ويعود تاريخ وق�صة
�إ�س�ل�ام ال�شاع���ر الأمريكي داني���ال مور �إىل
�أواخر ال�ستينيات.
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�إىل الإ�س�ل�ام ،ويقول مور �إنه �شعر باالرتياح
وان�ش���راح القلب �إىل الدي���ن اجلديد بعدما
ر�أى من طيبة امل�سلم�ي�ن ،وح�سن مع�شرهم،
ف�س���ارع �إىل نط���ق ال�شهادت�ي�ن ليع���ود بع���د
�أي���ام �إىل الوالي���ات املتحدة م�سلم���اً حم َّم ً
ال
بروحاني���ة ُح���رم منه���ا ط���وال �سن���ي حياته
ال�سابق���ة ،وقد ظهرت ه���ذه الروحانية بكل
�شفافيته���ا يف �أ�شع���اره الالحقة التي احتلت
م���كان ال�ص���دارة يف ال�شع���ر الإجنليزي من
ناحية ال�سمو الروحاين.

م�شاهري اهتدوا

انيال مور
�������ي د
ر والكاتب الأمريك د يف والية
َد ال�شاع�������
ة �أوكالن�������
وُ ِل�������
يف مدين�������
م�������ن �أبرز
م 1940م،
يُ ع������� ُّد مور
يف ع�������ا
ريكي�������ة .و
الم يف عام
رني�������ا الأم
ن�������ق الإ�س
كاليفو
�������ات ،واعت
حل ّي .ويف
ء ال�ستيني
�س�������م عبدا ِ
�شع�������را
سه ا
�سرته �إىل
19م ،واخت�������ار لنف� حل������� ّي مع �أ
70
ِ
بد ا
نيا ،حيث
م 1990م انتقل ع �������ة بن�سلفا
ع�������ا
يا يف والي
ة ،ومازال
ة فيالدلف
ة والديني
مدين�������
ت الأدبي�������
جلماع�������ا
تن�شط ا
يم هناك.
يق

مور» إلى
ابتدى «دانيال لى شاعر
اإلسالم فتحول إ ي الغرب
مرموق ف
إسالمي

إسهاماته:

لع���ل �شعره الذ
ي حم���ل �صبغة روحان
ية
ط
اغ
ي���
ة،
و
�ص
ال
دح
مبعاين
توحي���د ،والتعري���ف ب
جم
ال
ا
ل
إ
�س
الم
ا
ل�
شك
�أمام
ل���ي واملعنوي ،و�ضعه
حتديات جت�سدت يف
ع
زو
ف
ا
لن
ا�
شر
ين
ال�شعري���
عن طبع جمموعاته
ة ،ولكن���ه تغلب عل���ى
تل
ك
امل
�ص
اع
ب
من
ال�شعري
خ�ل�ال ح�ضوره
القوي واملتميز ،وقد
فر
�ض
ن
ف�
سه
و
�ش
خ�
الأو�ساط
صيته الأدبية يف
الثقافية يف الواليات
ا
ملت
ح
دة
ا
ل
أم
ري
كي
ة،
بل و�صل الأمر
بالأدباء وال
نقاد �إىل �أن و�صفوه ب�أ
نه
"ع
مر
خ
ي
ا
م"
َ
ّ
ا
لع
�صر ،وذهب
�آخ���رون �إىل و
�صفه ب�أنه "حممد �إق
با
ل"
�
أم
ريك
ا.
وه
ذه
ع
ا
لأو�صاف
ك�س���ت ب�شكل قاط���ع
ال
در
جة
الت
ي
و�
صل
�
والتي
إليه���ا عبداحلي مور،
جعلت منه ظاهرة مت
مي
زة
يف
م
يد
ان
ال
�ش
املعا�صر.
عر والنرث الأمريكي
من �أهم جمموعا
ته و�أ�شهرها جمموعة
ق�
صا
ئد
بع
نو
ان
"
�س
رم�
ونيتات
ضان" التي بد�أ بكتابتها
يف
�
أو
ىل
ل
يا
يل
رم
�ض
1986
ان 1406هـ املوافق
م؛ ليكت�شف �صباح الع
يد
�
أ
نه
�
أ
جنز
جم
مو
ق�صي���دة،
عة كاملة من 62
كانت كما يق���ول" :ف
�ض
اء
ر
و
ح
ي
ُ
ا
لت
ً
ّ
جر
بت
وت�صويراً
ً
���ه الرم�ضانية،
�شعر ّيا لعامل ال�صيام،
وال
عا
مل
من
ح
ول
ا
ل�صيام".
�أم���ا
العن���وان فقد ا�سته���وا
ه؛
ل
أ
نه
ر
�
آه
ت
عب
ري
ا
ع
ً
تالقحت
���ن كل حياته التي
فيها ثقافة الغ���رب و
رو
حان
ية
ا
ل
إ
�س
ال
م،
يف العربية
وال�سونيتا تعني
"الأغنية الق�صرية".

و
ه
ذ
ه
ن
م
ـ
ا
ذ
ج
من أشعـاره

عل ـى املقابـ ــر
وق���ف
عبداحل ّي مور عل���ى م
قابر م�سلم���ي البو�سنة يوماً،
و�ص���رخ �صر
خته ال�شعري���ة التي ا
مت
ل
أ
ت
ب
�
آ
الم
���ه
وو
ج
دانه
جت���اه �إخوة ال
دين ،فقال ق�صيدة عم
يق
���ة
ا
ل
أث
ر،
ج
اء
في
ها:
وقف�������ت
عل�������ى مقاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
�������ر
م�
سل
م
�������ي
البو�سن�������ة
طويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�������
ت هن�������اك ف ـ ـ ـ�������وق
ثغ
ور
ه
ـ
ـ
�������ا
ج�
س
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
�������دي
و�أحن
ُ
ي ـ ـ ـ ـ�������ت ك�أن ـ ـ ـ�������ي يون ـ
ـ
ـ
�
ُ
�������س
وا
ُ
حل
ـ
ـ
ـ
�������و
ت
يَلقمُ ن ـ ـ ـ ـ ـ�������ي
عل�������ى جبـ ـ
ـ�������ل م�������ن اجلث�������ث ا
لغ
ري
ق
�������ة
با
ل
�������
دم
ال
ق�������اين
كه ٌ
�������ول ال يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�������زال ع
ل
�������
ى
م
�
آ
قي
ه
�������م
بر
ي
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ ـ ـ�������ق الدم�������ع
عجائ�������ز
يف منادي�������ل مط�������ر
زة
ب
�������و
رد
�
أ
ح
م
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
�������ر دام
و
قـ ـ ـ�������د عُ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�������دت ب�إ
ح
ك
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
�������
ام
ع
ل
�������
ى
الأعن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�������اق
�ص
باي�������ا مل ي�������زل �أوالده ّ
�������ن
ي
وا
�ص
ل
�������
ون
ر
�ضا
ع
�������ة
الأث�������داء
وفتي�������ان مق
طع�������ة حلوقه�������مُ  ،ومن
ه
�������ا
ت
ن
�������ز
ف
ا
ل
أ
�
ض�������واء
و
حت�سبه�������م مالئك�������ة ،ويب
�������
زغ
م
�������ن
ب
�������
را
ءة
و
جهه�������م قم�������رُ

يف �ص���ل���اة ال�صبح

الق�������ر�آن جه������� ًرا،
�������ل عن�������د ت���ل���اوة
لق�������راءة الق�������ر�آن
الرتتي
ق مل يخل�������ق �إال
�������
ل
خل
�أدرك �أن ه�������ذا ا
كج�������وف النب�������ع.
القل�������ب مندف ًع�������ا
م�������ع رجع�������ه يف
م�������ن ج�س�������دي
�أ�س
حل�������ك الأعم�������اق
�
أ
يف
�أ�سم�������ع رجع�������ه
ف كي�������ف �صاغ اهلل
ذه الأحلان ف�أعر
ض�������رين مالمح ه�������
قت من الإح�سان
وحت�
كمثل ِج ِبل�������ة خل
ن
سا
ن�
ح�������ول ن�شيدها الإ
���ل���اوة ال�سـ ـ ـ ـ ـ ـ�������ور
�سن�������ا برج�������ع ت
ادك وجهه�������ا ح
لإن�س�������ان للق�������ر�آن
فـ ـ ـ ـ ـ�������ز
خل�������ق ج�������وارح ا
اه
�������
م �أحكم�������ت ي�������ا رب
لثغ�������ر ،بعد الفجر
ك�������
وكم يحلو لهذا ا
ار غ�شاءه احل�������ي،
ف�ص�������
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�إعـــداد :د� .صفي الدين �أحمد

�صحتك بالدنيا

م
م
ا
ر
س
ة الريا

ض
ة
ف
ي
ا
لنهار ت

ا
ل
خ
ل
و
د
ل
ل
ن
وم لي

سا
ع
د
ف
ي

يع
���اين بع
�
���ض
ا
لنا�
تتط
ل���ب ا�ستخد س م���ن
�
ص
ع
و
ا
ب
ميك���
ة يف
م �أدو
للن ن �أن يفي���د ال ية طبي���ة مل�س اخلل���و
د
ل
ل
ن
و
ا
م،
���و
بع
لت م ،وج���د �أن ا �ض ،ففي درا عدتهم على ال والبع�
���ض
ي
�
ن
ص
�
ما
لأ
و
ل
مل ري���ن هوائية �شخا�ص الذي سة حدي
م ،لكن
ث
ملرحلة
ة
ه
ن
ا
مت
كح
���دة
ملدة
ن�شر
ن يع
ح – 30
� 16أ�سبوعا ،انون م���ن الأ ه���ا يف الدور ل �أ�سهل
0
4
د
ية
يث
رق
مب
قيقة
ا يف ذلك الر  ،والذين مت �إ الطبية
يف الي
قب �إنهم ا�
س
و
ت
م
،
ط
ا
ل
أ
خ
رب
���ل
ك�
عوا
النوم ملدة  5ع���ة �أيام بالأ� ض وا�ستخدام �ضاعهم
التماري
ن
،
و
ك
م
س
ا
7
���
ل
بو
د
حت�سني
ا �أن لل
�
ر
ص
ع ،قد حت�سن دراجة،
قيقة �أ
ي
ا
ك
ح
�
ة
رث
ض
ا
لقل
ت
يف ك
ة فوا
ب وال�شرايني ئد عدة مثل ل ليلة ،مقار حالتهم
نة
وا
تن�
جلهاز التنف�س شي���ط التمثي بحالهم
ل
ي
ا
وغريها الكث لغذائي
ري
.

ال

ا
ل
م
ز
ي
د من ا

ألب
ح
ا
ث
عن ف

تعت
رب فاكه
���
ة
ا
ل
أ
عل���ى ن�سب ع فوكادو
م
ن
ا
ل
الية
وا
فواك
لألياف ,من ب من الفيتامينا ه املتمي
���
ز
ة
ب
�سبب ا
ني �أهم
�أثبت���ت
ت واملع
ق�ص قدرة الأفوك الدرا�سات ال ادن والدهو حتوائها
ا
ن ال
طب
�أن رية )2( ,درا� دو على
ية حولها� ( :صحية
خ
ف
�
)1
سة �أث
���ض ا
حتا
رب اخلاليا بتت وجود مر لكلوي�س
درا�سة
رت
و
ل
خ
على ح
كبا
ال�س
عل��� ماية الكبد م رطانية )3( ,ت يف الأفوكا الل مدة
دو
�أد
ىت
ن ال
�أن ا ثبيط تفاعال تلف )4( ,در لة على قدرة ميكنها
ا
ا
ت
�س
لن���
لأ
لون��� وع الأف�ض���ل االلتهابات ال ة �أثبتت قدرة فوكادو
تي
ه �أ
الأ
هو
الق� خ�ضر غامقا ال���ذي يكون ت�سبب الأمرا فوكادو
�
،و
ط
شرة
مبا�شرة ,مي يذكر �أن الكث ازجا ويف�ض��� ض ,يذكر
ري
للأطع
ل �أ
كن
كما مة �أو حتى �إ� تن���اول الأف من الفوائد ت ن يكون
وكا
وج
مي
ضاف
لتغ كن �إعطا�ؤه��� تها كعامل يز دو كما هي �أ د حتت
و
ي
ا
�
إ
ذية
د
ل
لطفل
�أف�ضل
من الكثافة ل �ضافتها
�
و
ض
م
�
ص
ن
حة
الو
ل�ش
�أكرث!.
جبات الأوىل وربات,
يف
حياته
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وا
ئ
د
ا
أل
فوكا

دو

ا
ر
ت
ف
ا
ع
ا
ل
س
كر

ي
ض
عف لا

ذ
ا
ك
رة

يرتب���
ط
ا
ر
ت
ف
���اع
�إ
م�ست���و
�ضعاف
ى
ا
مل
ا
ن
ل
ا
�
س
ع
كر
ة وت
�سهيل ح�صو يف الدم
يف د
ع
ل
ى
ل را�س���ة
مد
لب
ط
ع
ى
ب
�
ي
ف
���
ض
ة
رت
د
ا
ة
يه���م مرتف���ع ن�شرته
لأمرا�
طويل���
ا
ة
ض
ا
ل
ب
ا
ع
د
ل
أ
و
د
رية
 ،تك
يف�
خرى.
ة م�ش
سر العلماء ب�أ ون قدرات ال الطبية
اكل �ص
ل
ح
ل
أ
ي
م
ة
،
ي
ر
ا�ض ال
منها ا
�ضيق مروره ن ارتفاع ال�س ذاكرة ل
ع
ر
د
ت
ي
�
ب
ص
ه
ا
ب
م
ي
ط
ام
ة ،و
منخ
ب�
كر مل
ه مبر
ش���كل �سري���ع ن جهة �أخرى �ستويات عال ف�ضة .و�أن���ه جد البا
����ض ال
ح
�
ث
س
و
ك
ن
ر
ية ب
كلما
�أن ا
احل
مما
ي وا
الأل
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الدعوة االلكرتونية

ج
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ت
ب
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ت
ح
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نات
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د
ة
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ص
ف
ح
ة
ن
ت
ائ
ج
ال
بحث

لقومي" األميركية
ا
"األمن ت خطة للس��يطرة
امتلك حواسب حول العالم
على ال
ك�شف���ت وثيقة �سربها الأمريك���ي� ،إدوارد �سنودن� ،أن وكالة
الأمن القومي الأمريكية ،NSA ،امتلكت خططا لل�سيطرة
على املاليني من �أجهزة احلوا�سب حول العامل ،وذلك عرب
�إ�صابتها بربجميات خبيثة.
و�أو�ضح���ت الوثيق���ة �أن الوكالة اال�ستخباراتي���ة الأمريكية
ط���ورت طريق���ة لتظه���ر كخ���وادم وهمي���ة لبع����ض مواقع
التوا�صل االجتماعي ال�شهرية ،مثل "في�سبوك" ،وذلك من
�أجل ا�ستهداف بع�ض امل�ستخدمني و�إ�صابة �أجهزتهم.
و�أ�ضاف���ت الوثيقة �أنه يف حاالت �أخرى ا�ستخدمت الوكالة
ر�سائ���ل الربيد الإلكرتوين املفخخة بالربجميات اخلبيثة،
م�ضيف���ة �أن���ه يف كلت���ا احلالت�ي�ن كانت ت�صي���ب احلوا�سب
بربجميات خبيثة متكنها من ال�سيطرة على احلوا�سب عن
بعد.

يعرفما ه���و تطبي���ق الفانو�س..
مل���ن ال
خت�صار حمرك بح���ث مثل جوجل
�إن���ه با
رتن���ت ،ولكن���ه باح���ث متخ�ص����ص
للإن
للقر�آن ،فكما ت�ستطيع البحث يف
ومتقدم
ك���ة العنكبوتية عن �أدق الأمور بكافة
ال�شب
ال� ،سوف يعين���ك تطبيق الفانو�س
الأ�شك
���ث عن �أدق الأمور وبعدة �أ�شكال،
يف البح
تبحر كما مل تبحر من قبل لتجد
و�س���وف
60
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تخت�ب�ر �
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مقدم���ة �صفح���ة
نت
ائ
ج
ا
لب
ح
ث،
�
إ
ىل
الإع
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ئ���ج التي تظهر
يف نف�س ال�صفحة.

تطبيق الفانوس

البحث الو�صول �إليها ومعرفتها.
�ضالت���ك يف كتاب اهلل ،وحم���رك
���ق يونيفر�س���ال� ،أي �سيعم���ل على
اخلا����ص بالفانو�س متط���ور ب�شكل كبري ،التطبي
زك الآي ف���ون والآي ب���اد والآي بود
حي���ث ميكنك اجلمع بني �أكرث من عن�صر جه���ا
ث ،و�إظهار نتائج بحث جتميعية،
وهو الآن يدع���م  iOS 7و�أحدث
يف البح
تات����ش،
ً تكت���ب "يو�سف  +م�صر  +يعقوب"
�أبل �سواء الآي ب���اد �أو الآي فون،
فمثال
�أجه���زة
الث
الث
حث
الب
���ج
نتائ
ف�س���وف يظهر لك
���ك احل�صول عليه جمان ًا .الرابط:
ات من املزايا وميكن
كلم���ات مع ًا ,و هناك الع�شر
http://goo.gl/dUjkxY
رى اخلا�صة بالتطبيق والتي ميكنك
الأخ���
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يق�������ول لوي��������س �سيدي�������و  -م�ست�ش�������رق
فرن�س�������ي " :)1876-1808( -ال جت���د
يف الق���ر�آن �آية �إال توحي مبحبة �شديدة
هلل ..وفي���ه ح���ث كب�ي�ر عل���ى الف�ضيلة
خالل تل���ك القواعد اخلا�صة بال�سلوك
اخللقي ..وفيه دع���وة كبرية �إىل تبادل
العواطف وح�سن املقا�صد وال�صفح عن
ال�شتائ���م .وفيه مقت للعجب والغ�ضب.
وفي���ه �إ�ش���ارة �إىل �أن الذن���ب قد يكون
بالفكر والنظر ،وفيه ح�ض على الإيفاء
بالعهود حتى م���ع الكافرين ،وحتري�ض
عل���ى خف�ض اجلن���اح والتوا�ضع ،وعلى
ا�ستغف���ار النا����س مل���ن ي�سيئ���ون �إليهم،
ال لعنه���م ويكف���ي جمي���ع تل���ك الأقوال
اجلامع���ة اململوءة حكمة ور�شدا لإثبات
�صف���اء قواعد الأخالق يف القر�آن� ..إنه
�أب�صر كل �شيء".

حيث مل ي�شع���ر الإ�سالم يوما باخل�شية
والهل���ع من قيام مب���د�أ التحكيم العقلي
الفل�سفي ،ف�إذا قارنا الإ�سالم باليهودية
وامل�سيحية جند بع�ض اخلطوط املميزة
والتي ال تبدو مطابقة متاما خا�صة مع
امل�سيحية ..فالنظام امل�سيحي اليهودي
يخال���ف الإ�سالم حي���ث ال يوجد فراغ
ب�ي�ن اخلال���ق واخلل���ق الب�ش���رى ،ه���ذا
الف���راغ لدى اليه���ود وامل�سيحيني مليء
بالوا�سط���ة ..وال �ش���يء من ه���ذا يتفق
م���ع الإ�سالم .فمحم���د �-صل اهلل عليه
و�سلم -مع كونه مبعوثا ور�سوال من لدن
اهلل مل يتظاه���ر ب�إن���كار دعوات كل من
مو�س���ى وعي�سى ،كل جمه���وده انح�صر
يف تنقيتهم���ا عل���ى ما ج���اء يف القر�آن،
الذي وقع يف العام الأول مهاجمة مبد�أ
الثالثية منبها �إىل �أن عي�سى لي�س �سوى
رجل ابن مرمي ولي�س بابن اهلل .والقول
ب����أن اهلل له ولد ،هذا �شرك كبري تن�شق
له ال�سماء وتنفتح ل���ه الأر�ض وتن�سحق
ل���ه اجلبال� .أما روح القد�س فما هو �إال
مبثاب���ة مالك مثل جربي���ل دوره هو �أن
ينق���ل �إىل عي�سى وحمم���د [ الدعوة
املقد�سة� ،أم���ا مرمي فهي مرمي العذراء
ولي�ست ب�أم اهلل."..

"مما يجدر ذك���ره �أن يكون القر�آن ،بني
خمتل���ف اللغات التي يتكلم بها خمتلف
ال�شع���وب الإ�سالمي���ة يف �آ�سي���ا حت���ى
الهن���د ،ويف �إفريقي���ة حت���ى ال�س���ودان،
كتابا يفهمه اجلميع ،و�أن يربط القر�آن
هذه ال�شعوب املتباين���ة الطبائع برابط
اللغة وامل�شاعر."..

�أم�������ا املب�ش�������ر الالهوتي الهن�������دي ب�شري
�أحم�������د �ش�������اد فيق�������ول" :عندم���ا �آمنت
بالتوحي���د ب���د�أت �أبح���ث ع���ن احلجج
والرباه�ي�ن الت���ي تثبت �أن الق���ر�آن هو
كت���اب اهلل تع���اىل و�أن���ه �آخ���ر الكت���ب
ال�سماوية وخامتها .و�إنني �أحمد اهلل �إذ
مكنن���ي من حل ه���ذه امل�س�ألة .فالقر�آن
الكرمي هو الكتاب الوحيد الذي يعرتف
بكافة الكت���ب ال�سماوية الأخرى ،بينما
جند �أنها جميعا يرف�ض بع�ضها بع�ضا..
وهذه يف احلقيقة هي �إحدى خ�صائ�ص
وممي���زات القر�آن الك���رمي� ،آخر الكتب
ال�سماوية وخامتها".

"� ..صل���ح الق���ر�آن ليك���ون منوذج���ا
للأ�سلوب وقواعد النحو ..ف�أوجب ذلك
ن�ش���وء علم اللغ���ة ،فظهور عل���م البيان
الذي در�س فيه تركيب الكالم ومقت�ضى
احلال والبديع و�أوجه البالغة ،و�أ�ضحى
ل�صناعة قراءة القر�آن وتف�سريه �أكرث من
مائة فرع ،ف�أدى هذا �إىل ما ال ح�صر له
م���ن الت�أليف يف كل منها ،واغتنت اللغة
العربية بتعابري جديدة كثرية بعيدة من
الف�ساد مبخالطة اللغات الأخرى."..

�إع ـ ــداد :التحريـ ــر
يف هذا الباب نعر�ض جلملة من املقوالت
للكثريين م�������ن امل�ست�شرق���ي���ن والعلماء
والفال�سفة حول الإ�سالم والقر�آن ونبيه
[ ،وهي �شهادة من�صفة منهم رغم �أننا
جند كثريين منهم غ���ي���ر م�سلمني� ..إال
�أنها �شهادة حق �آث�������روا على �أنف�سهم �إال
�أن يقولوها.

�أما ه���ن���ري �سريويا امل�ست�شرق الفرن�سي
فيق�������ول" :الق���ر�آن م���ن اهلل ب�أ�سل���وب
رفيع ال يداني���ه �أ�سلوب الب�شر ،وهو يف
الوقت عينه" ،ثورة عقيدية ،هذه الثورة
العقيدي���ة ال تع�ت�رف بالباب���ا وال ب����أي
جمم���ع لعلماء الكهن���وت والق�ساو�سة"،

فتاوى الب�شـ ــرى

التعلم على يدي معلم غير مس��لم؟
هل يجوز ّ
�أنا معلمي يف املدر�سة غري م�سلم ،فهل يجوز يل التعلم منه؟

اجل���واب :احلمد هلل ,العلم علم���ان :الأول :علم �شرعي ،فهذا ال
ي�ؤخ���ذ عن غري امل�سلم�ي�ن ،بل ال ي�ؤخذ �إال ع���ن ثقات امل�سلمني،
الذين ي�ؤمتنون على الأديان.

والث���اين :علم دني���وي ،كالريا�ضي���ات وعلوم الكيمي���اء والفيزياء
والعل���وم احلربية ونحو ذلك ،فهذا ي�ؤخذ عن امل�سلمني وعن غري
امل�سلمني ،من غري حرج ،ومازال عمل النا�س على ذلك.
ا�س
روى الإم���ام �أحم���د (َ )2216ع���ن ابْ���ن َع َّبا�سَ ،ق���ا َلَ " :كا َن نَ ٌ
م��� َن ْال ْأ�س���رى يَ ْو َم بَ ْدر لمَ ْ يَ ُك ْن لَ ُه ْم ف���دَا ٌءَ ،ف َج َع َل َر ُ�سو ُل اهلل [،
�صارِ الْكتَابَة ،قا َلَ :ف َجا َء ُغلاَ ٌم يَ ْو ًما
فِ دَا َءهُ��� ْم �أَ ْن يُ َعلِّ ُموا �أ ْو اَل َد ْ أ
النْ َ
يَبْكِ ���ي �إلىَ �أَبي���هَ ،ف َق���ا َلَ :ما َ�ش�أْنُ َك؟ َق���ا َلَ :
�ض َربَنِ���ي ُم َعلِّمِ ي َقا َل:
لب ب َذ ْحلِ بَ ْد ٍرَ ،واهلل اَل تَ�أْتِيهِ �أَبَدًا».
الخْ َ ِبيثُ  ،يَ ْط ُ

غير المس��لمين ينفرون من اإلس�لام بسبب
واقع المسلمين

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

كثري من غري امل�سلمني ينفر من الإ�سالم ب�سبب ما يراه من الواقع
ال�سي�������ئ لبع�ض امل�سلم���ي���ن يف اعتقادهم و�سلوكه�������م .فما توجيه
ف�ضيلتكم له�������ذا ال�شخ�ص؟ وما توجي�������ه ف�ضيلتكم للم�سلمني؟ اجلــ���واب :احلم���د هلل ,مما نن�صحك بفعله مع �شقيقت���ك التي �أ�سلمت
حديثاً لتثبيتها على الدين �أمور:
اجل���واب :احلمد هلل�“ ,أم���ا هذا ال�شخ�ص ف�إنن���ا نوجهه �إىل �أن
 - 1حثها على الإكثار من قراءة القر�آن واال�ستماع له.
ينظ���ر يف تعالي���م الإ�سالم و�أحكام���ه وحكم���ه وموافقته للفطرة
ومراعات���ه للإ�ص�ل�اح ،دون �أن ينظ���ر �إىل العامل ب���ه .فيُقال له - 2 :توف�ي�ر الكت���ب الإ�سالمية ال�صغ�ي�رة احلجم العظيم���ة النفع ،مما
حتتوي على �أحكام �شرعية مي�سرة وتراجم لأئمة الإ�سالم وعلمائه،
هذا الإ�س�ل�ام ،وهذه �شرائعه و�شعائ���ره وحرماته� .أما من حوله
َّ
ويف�ض���ل �أن يكون منها تراجم خا�صة للن�ساء امل�سلمات من العاملات
م���ن امل�سلمني املخالفني ملا تقت�ضيه ال�شريع���ة الإ�سالمية فه�ؤالء
والداعيات واملجاهدات.
ال عربة بهم.
وتوجيهي له�ؤالء �أن يتقوا اهلل عز وجل يف �أنف�سهم ويف دينهم ،و�أن  - 3بذل اجلهد يف �صرفها عن �صحبة ال�سوء من زميالتها قبل الإ�سالم،
وخا�صة من يكون لها ت�أثري على �شقيقتك.
يعبدوا اهلل تعاىل كما �أمر ،حتى يظهروا الإ�سالم باملظهر الالئق
ب���ه من العبادة واملعاملة احل�سنة ،والريب �أنه يوجد من امل�سلمني
من ي�سيء �إىل الإ�سالم ب�سوء معاملته له�ؤالء من املماطلة بحقهم،
و�إلزامهم مبا مل يلتزموا به عند العقد ،واحتقارهم ،وعدم املباالة
به���م� .أ�س����أل اهلل �أن يه���دي اجلميع" انتهى .ف�ضيل���ة ال�شيخ ابن
عثيمني رحمه اهلل.

مسلمة جديدة ..كيف تحافظ على دينها؟

 - 4ت�سهي���ل ح�صوله���ا على �أ�شرطة �صوتية م�ؤث���رة حتتوي على درو�س
وخط���ب وحما�ضرات تتناول �أح���كام الإ�سالم و�شرائع���ه وما يتعلق
مب�صري الإن�سان يف اليوم الآخر بعد موته.
 - 5جعله���ا تُك�ث�ر م���ن حمد اهلل تع���اىل و�شك���ره على نعم���ة الهداية؛
فبال�شك���ر ت���دوم النعم ،ويحتاج العبد لربه تع���اىل �أن ي�ؤيده ويوفقه
ويثبته على دينه.

 - 6ت�شجيعه���ا على االلتزام بال�صالة يف �أوقاتها و�إعطاء ال�صالة حقها
ُ
اعتنقت الإ�سالم منذ ثالث �سنوات ،ومنذ تلك اللحظة مافتئت
يف �إقامة �أركانها وواجباتها ،مع احلث على الدعاء يف ال�سجو.
�أ�سعى يف �إقناع �أ�سرتي و�أ�صدقائي باعتناقه ،و�أخري ًا �أختي البالغة
من العمر خم�س ع�شرة �سن�������ة اعتنقت الإ�سالم الأ�سبوع املا�ضي - 7 ،ومن ال�ضروري تنبيهها على عدم �إظهار �إ�سالمها لأهلها يف الوقت
احل���ايل خ�شي���ة ت�أثريهم عليها �سلب���اً مبا يعود عليه���ا بال�ضرر يف
والآن ال�س�ؤال عن كيفية حماية �إميانها وال�سعي يف تقويته؟
دينها.
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باخليـ ــر نلتق ــي

الحجاب الحقيقي
في�صل الزامل  /رئي�س جمل�س �إدارة جلنة التعريف بالإ�سالم
@FaisalalzamilL

العملي هي الأق���رب �إىل روح الإ�سالم،
ف�إذا التزمت امل���ر�أة باملطلوب ال�شرعي
يف ذل���ك ال���زي الذي يكم���ن جماله يف
ب�ساطته ،ف�إنها �سرت�سل ر�سالة مفادها
} َذل َ
ِ���ك �أَ ْدنَ���ى �أَ ْن يُ ْع َر ْفنَ { ..وال يخفى
�أن «يعرفن» تعني و�صول “الر�سالة”.

الأزي���اء الن�سائي���ة تبق���ى يف منطق���ة وت�شـاغ���ل الطبيـبة بطرقع���ة �أ�صابعها،
احلري���ة ال�شخ�صـي���ة م���ا مل تنتقل �إىل غري مدركة �أنها يف مكان عمل!
منطقـ���ة �إث���ارة الغرائ���ز ،ولي����س ه���ذا
�إن الفت���اة الت���ي تبال���غ يف ا�ستخ���دام
مو�ضوعن���ا الي���وم ،بل احلج���اب الذي
امل�ساحي���ق تعط���ي �إ�ش���ارة �سلبي���ة عن
تعر����ض �إىل �س���وء ا�ستعم���ال ،حتى مل
جماله���ا ،وك�أنها تخفي �شيئا؛ لن يخفى
يب���ق منه �إال ا�سمه ،يف حاالت �إذا قارنا
عل���ى النا�س ،كما �أنها تك�شف �ضعفا يف
فيها هذا احلجاب مع زي امر�أة �أو فـتاة
�شـخ�صيتها ،وهي جتـه���ل �أن �أجمل مـا لق���د تراج���ع اهتم���ام كثريي���ن مب�س�ألة
مـحافظ���ة ،لهـا �سمت وق���ور ،ف�إن هذا
«اجلوه���ر» ،الأمر ال���ذي �شجع البع�ض
يف الفتاة هو �شخ�صيتها.
الـزي يفر�ض احتـرامه حـتى لو مل تغط
عل���ى ا�ستخ���دام اللبا����س ال���ذي تطلبه
ر�أ�سـها ،ولي�س ذلك للتخفيف من طبيعة
الأ�س���رة لإخفاء مـا تنوي هي �أن تعمله،
الزي املطلوب من املر�أة امل�سلمة ،ولكنه
الأم���ر الذي ي�ستـدعي ب���ذل جهد �أكرب
التنديد ب�أ�سـاليـب �أفرغت احلجاب من
لتحقيق «كلك���م راع ،وكلكم م�س�ؤول عن
معن���اه ،ال���ذي هو مظه���ر وجوهر معا،
رعيت���ه» لي����س من خ�ل�ال ال�شكل فقط
واملق�صود باجلوه���ر هو تلك امل�ساحيق
على �أهميته -ولكن من خالل املعاي�شة،املبـالغ فيها ،والتي ال متيز بني منا�سبـة
وتخ�صي����ص �أوقات كافية تتعـارف فيها
الزواج والذهاب �إىل العــمل �أو الأماكن
�أرواح �أف���راد الأ�س���رة ،لي����س بالأ�شكال
العامة.
فق���ط ،ولكن باملتغريات النف�سية ،وتلك
وق���د ذك���روا يل �أن طبيب���ة الأ�سنان يف
ال�شخ�صي���ة التـي تت�ش���كل داخل �أفراد
م�ستـو�ص���ف ا�ضط���رت �إىل �ص���رف
ال �أدري مل���اذا يقتدي���ن بالأجنبي���ات يف �أ�سرتك :ابنك وبنت���ك ..تلك التي على
املمر�ض���ة الكويتي���ة من غرف���ة العالج،
نواح���ي �ضـعـفه���ن ،وال يقـتـدين بهن يف م�ش���ارف �أن ت�صبح �أم���ا ..و�أنت ماتزال
حــيث �أغرقت الـغـرفــة بروائح �سكبتـها
جتاهلهن للم�ساحي���ق �أثناء النهار ،ويف تعتربها طفلة �أو �صبية �صغرية.
على مالب�سها ،وتـ�سريحة �شعـر ن�صبت
ف���وق ر�أ�سهـ���ا برجا ل���ه تدعي���م بقطع الأ�س���واق واجلامع���ة و�سائ���ر الأماك���ن �أ�س����أل اهلل �أن يحف���ظ اجلمي���ع ،و�أن
العامة؟ !
ير�شدهم �إىل ال�صواب ،ب�أق�صر الطرق
معدني���ة ،وجل�ست �أمام رج���ل مـري�ض،
يف ال�سـتينيـ���ات م���ن عمـ���ره ،ت�شاغل���ه هذا التجاهل وامليل �إىل الب�ساطة والزي و�أ�سلمها.

حجــاب المــرأة
المسلمــة مظهـر
وجوهــر يكمـالن
بعضهـما البعـض
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