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منح���ت الأمم املتحدة م�ؤخرا �شهادة تقدي���ر ل�سمو �أمري الكويت
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح ،حفظه اهلل ورعاه ،تعبرياً
عن تقديرها جلهوده يف دعم اجلهود الإن�سانية يف �أنحاء العامل،
وا�ست�ضاف���ة دولة الكويت م�ؤمتر املانح�ي�ن لدعم املت�ضررين من
تداعيات الأزمة ال�سورية عامي  2013و.2014

البوذيـــة في الميزان..
دراسة تحليلية ()6

يكتب في هذا العدد
جمال ال�شطي
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وق���د �أثبت �أم�ي�ر الكويت ال�شي���خ �صباح الأحمد خ�ل�ال امل�ؤمتر
الدويل الثاين للمانحني لدعم الو�ضع الإن�ساين يف �سورية الذي
ا�ست�ضافت���ه دول���ة الكويت م�ؤخرا �أن بالده مرك���ز �إن�ساين عاملي
وتلعب دورا رائدا قيادة و�شعباً يف جمال العمل اخلريي.

�إن من���ح تلك ال�شه���ادة ل�سمو الأمري تعد تقدي���را للدور القيادي
الب���ارز واملتمي���ز ل�سموه يف جمال العمل الإن�س���اين حول العامل،
ف�سم���وه مل ول���ن يتوان���ى عن م���د يد الع���ون وامل�ساع���دة لإغاثة
املت�ضرري���ن واملنكوبني يف خمتلف �أنحاء العامل ،ما جعل الكويت
راعية وداعمة لل�سالم واخلري والإن�سانية واملحبة.

وه���ذه ال�شهادة تعت�ب�ر و�ساما على �ص���در كل الكويتيني املحبني
لأمريه���م وقائ���د م�سريتهم املزده���رة ب����إذن اهلل ،وم�صدر فخر
واعتزاز لهم.

وا�ستحق �سم���و الأمري لقب “�أمري الإن�سانية” بكل جدارة نتيجة
�أفعاله اخلريية ال�سباقة والكثرية ل�شعوب دول العامل كافة ،بغ�ض
النظ���ر عن عرقهم �أو ديانته���م �أو انتمائهم ،وكان الدافع الوحيد
ل�سم���وه هو وقوف الكويت مع الإن�س���ان وم�ساعدته وم�ؤازرته يف
حاجاته الإن�سانية �أينما وجد كما �أمرنا ديننا احلنيف.

وقد �أحيا �أمري الإن�سانية بت�صرفاته الراقية ثقافة كادت �أن متوت،
�أال وه���ي حب الإن�س���ان لأخيه الإن�سان وحر�ص���ه على احرتامه
وتقديره كما �أمرنا اهلل �سبحانه وتعاىل ،وامل�ضي نحو عامل �أكرث
�إن�سانية ورحمة ،م�صداقا لقول امل�صطفى [�“ :صنائع املعروف
تقي م�صارع ال�سوء».
�إن �أمرين���ا ال�شي���خ �صباح الأحم���د جعل الكويت مرك���زاً �إن�سانياً
عاملي���اً ،من خالل بُعد نظ���ره وحكمته و�إن�سانيته ،وهذا ما يجعل
الع���امل من �أق�صاه �إىل �أق�صاه يح�ت�رم بلدنا ال�صغري الكويت لأن
عطاءاتنا و�صلت للإن�سانية جمعاء.

�أخ�ي�را نع���رب نحن القائمني عل���ى جمعية النج���اة اخلريية عن
تهنئتن���ا ل�صاحب ال�سمو على نيل �سموه هذه ال�شهادة ،لأنها خري
دليل على نزاهة و�شفافية العمل اخلريي الكويتي ،وتربئة �أعمال
الكويت الإن�سانية واخلريية من �أي �شبهة �أو اتهام.
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التعريف بالإ�سالم

النجاة الخيرية تنعى فقيد األمة اإلسالمية الشيخ نادر النوري
نع���ت جمعي���ة النجاة اخلريية ببال���غ الأ�سى
وفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ،رجل العمل
اخلريي والدع���وي فقيد الأم���ة الإ�سالمية
ف�ضيل���ة ال�شيخ /نادر الن���وري �أحد رجاالت
العم���ل اخل�ي�ري والدع���وي الكويت���ي الذين
�أفنوا حياتهم يف خدمة الإ�سالم وامل�سلمني،
و�سخ���روا طاقاتهم وجهوده���م لرفع املعاناة
ع���ن املنكوب�ي�ن و�إغاث���ة امللهوف�ي�ن وت�ضميد
جراح املر�ضى وامل�صابني.
ويف ه���ذا ال�صدد قال مدي���ر عام اجلمعية
الدكتور /حمم���د الأن�صاري عندما تتحدث
ع���ن ال�شيخ نادر الن���وري ف�إنك ال تعرف من
�أي���ن تبد�أ وب�أي اخل�ص���ال الكرمية واحل�سنة
ت�سته���ل احلديث ،فلقد عرفناه على الدوام
حمب���اً للعمل اخل�ي�ري والدع���وي� ،صاحب
ابت�سام���ة جميلة يوزعها على كل من يقابله،
ا�ستط���اع من خ�ل�ال �أ�سلوبه املمي���ز ودماثة
خلقه ودعوته الرباني���ة اخلال�صة� ،أن يجعل
ل���ه مكانة مميزة يف قلوب من يجل�س معه �أو
ي�ستم���ع حلديث���ه ،فكان له عظي���م الأثر يف
تربي���ة �أبنائنا على املنه���ج الو�سطي املعتدل،
وغر����س يف نفو�سه���م ح���ب العم���ل اخلريي
والدعوي وخدمة الإ�سالم وامل�سلمني.
وتابع :عندما نتحدث عن ال�شيخ نادر النوري
ف�إنن���ا نتحدث عن �أحد رواد العمل اخلريي،
لي�س يف الكويت والدول الإ�سالمية فح�سب،
ب���ل يف الع���امل ب�أ�س���ره ،فاملغف���ور ل���ه ترك
ب�صم���ات وا�ضحة للعيان يف العمل اخلريي،
يف كل بق���اع الأر����ض ،ف���كان يعم���ل ب�صمت
ويحر����ص على حتمل م�شاق ال�سفر والتعب،
فل���م يعق���ه املر�ض م���ن �إي�ص���ال امل�ساعدات
للفقراء والأيتام والأرامل عن كثب.
و�أ�ضاف الأن�ص���اري :ال�شيخ النوري �صاحب
مدر�سة عظيمة يف العمل اخلريي والدعوي،
فق���د ق�ض���ى رحلة طويلة امت���دت لأكرث من
ثالثني عاماً يف احلقلني الدعوي واخلريي.
6
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فق���د كنت جتده رحمه اهلل ي�شارك الندوات
وامل�ؤمت���رات والتجمعات الدعوي���ة واملحلية
والدولي���ة ،كم���ا تعرفه بق���اع �ضربها زلزال،
ومناط���ق دمرها في�ض���ان ،و�أنا����س �شردهم
�إع�ص���ار و�أطف���ال �أ�صابه���م اليت���م وفق���راء
�أنهكه���م �شظف العي����ش ،يعرف ل���ه العلماء
والدع���اة ف�ضل���ه وق���دره يف حق���ل الدع���وة
الإ�سالمية ،ويتق���دم �صفوف رجاالت العمل
اخلريي والتطوعي.

األنصاري« :النـوري»
صاحب مدرسة رائدة في
العمل الخيري والدعوي
وحول �إ�سهامات ال�شيخ نادر رحمه اهلل ،قال
االن�ص���اري :ب�صماته ،رحمة اهلل عليه ،جلية
وبادي���ة للعيان ،فقد �ساه���م ب�شكل فعال يف
�إن�شاء العديد من اللجان اخلريية يف الكويت
وخارجه���ا ،فه���و ع�ض���و م�ؤ�س����س يف معظم

اجلمعي���ات اخلريي���ة ،و�أم�ي�ن ع���ام جمعية
ال�شي���خ عبداهلل الن���وري اخلريي���ة ،ورئي�س
جلن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام ،ورئي����س جلنة
فل�سطني اخلريية ..توىل من�صب مدير عام
الهيئ���ة اخلريية الإ�سالمي���ة العاملية بالنيابة
خالل ف�ت�رة الت�سعينات ،ع�ض���و م�ؤ�س�س يف
اللجنة الكويتية امل�شرتكة للإغاثة ،وع�ضو يف
جمل�س اليوم العامل���ي للمتطوعني ،وخطيب
متط���وع يف وزارة الأوق���اف من���ذ ربع قرن،
وع�ض���و جمل�س �أمن���اء يف م�ؤ�س�س���ة الإغاثة
الإ�سالمية عرب الع���امل (بريطانيا) .وع�ضو
يف جمل����س الكلية الإ�سالمي���ة الأوروبية يف
�شيتا�شيت���ون (فرن�سا) والأهم على االطالق
�أن���ه كان مدي���را لإدارة العالقات اخلارجية
ب���وزارة الأوقاف ،وهي اجله���ة امل�س�ؤولة عن
تنفي���ذ ومتابع���ة امل�شاريع اخلارجي���ة لدولة
الكويت يف جميع �أنحاء العامل.
واختت���م الأن�ص���اري ت�صريح���ه �سائ ً
ال احلق
�سبحان���ه �أن يتغم���د الفقي���د بوا�سع رحمته،
و�أن يله���م ذوي���ه ال�صرب وال�سل���وان� ،إنه ويل
ذلك والقادر عليه.

التعريف بالإ�سالم

الشطي :رحل النوري ..أبرز مؤسسي لجنة التعريف باإلسالم
نع���ى مدي���ر عام جلن���ة التعري���ف بالإ�سالم
د.جمال ال�شطي وفاة ورحيل “ن�سمة العمل
اخلريي” ال�شيخ نادر النوري �أحد م�ؤ�س�سي
مدار����س اجلمع���ة لتعلي���م اجلالي���ات اللغة
العربية وعادات وتقاليد �أهل الكويت ،وهي
الب���ذرة الت���ي انطلقت منها جلن���ة التعريف
بالإ�سالم عام 1978م ،والتي فاق �إجنازاتها
� 64ألف نف����س اعتنقت الإ�سالم ،لذا فنحن
نع���زي الكويت والأم���ة الإ�سالمي���ة والعامل
�أجمع يف وف���اة فقيدنا ال�شيخ ن���ادر النوري
رحمة اهلل عليه.

�إمكاناته خلدمة الإ�سالم وامل�سلمني ،و�سيظل
رحمه اهلل ن���ادرا يف تفانيه وجترده لق�ضايا
امل�سلم�ي�ن يف كل م���كان ،حتى وه���و مري�ض
كان �شغل���ه ال�شاغل تفق���د �أو�ضاع امل�سلمني،
واالطمئنان عليهم.

و�أ�ض���اف ال�شط���ي :الف�ض���ل هلل ج���ل وعال
ث���م لل�شي���خ ن���ادر الن���وري يف ت�أ�سي�س جلنة
التعري���ف بالإ�س�ل�ام ،فق���د كان ه���و وخرية
م���ن �شباب الكويت الأوفياء �سبباً رئي�سياً يف
غر�س هذه الب���ذرة املباركة التي كانت �سببا
يف �إ�س�ل�ام �آالف من غري امل�سلمني ودخولهم
وتاب���ع ال�شط���ي :عندم���ا نذك���ر ال�شيخ نادر
الن���وري ،رحم���ه اهلل ،نذك���ر العمل اخلريي الدي���ن احلنيف ،فال�شي���خ قدوتنا يف العمل و�إخوان���ه الذي���ن �سبقوه م���ن اخلريين �أهل
اخلريي والدعوي.
الف�ض���ل والإح�سان من �أه���ل الكويت ،الذين
ب�شت���ى �أنواعه وجماالته ،الدع���وي والطبي
والإغاث���ي والتنم���وي واال�سرتاتيج���ي ،فقد واختت���م ال�شط���ي �سائال اهلل ج���ل وعال �أن غ���دوا مدر�س���ة يف ت�أ�صي���ل وتعلي���م الدني���ا
كان رحم���ه اهلل ي�سخر وقت���ه وجهده وكافة ي���رزق امل�سلم�ي�ن �أمثال ال�شيخ ن���ادر النوري ب�أ�سرها العمل اخلريي امل�ؤ�س�سي.

العجيل 12 :شخصا أشهروا إسالمهم عبر الحوار اإللكتروني المباشر
�أعل���ن مدي���ر جلن���ة الدع���وة
الإلكرتوني���ة التابع���ة جلمعي���ة
النج���اة اخلريي���ة الدكت���ور/
عب���داهلل العجي���ل ع���ن �إ�شه���ار
�إ�س�ل�ام � 12شخ�صا من خمتلف
الأدي���ان والبلدان ،وذلك بتوفيق
م���ن اهلل ج���ل وعال ،ث���م بجهود
فريق العمل باللجنة ،م�ؤكدا ب�أن
الدعوة الإلكرتوني���ة رغم �صغر
�سنها ف�إنه���ا ا�ستطاعت �أن تقوم
بجهود دعوية وتوعوية رائدة يف
تعريف الطرف الآخر بالإ�سالم
وف���ق منه���ج قوام���ه احلكم���ة
واملوعظة احل�سنة.

د .عبــداهلل العجيـ ــل

رئي�س جلنــة الدعــوة الإلكرتونيـــة

�أول جلنة دعوية عرب الإنرتنت،
كم���ا حر�صت اللجنة على ح�سن
ا�ستثمار الف�ضاء الإلكرتوين يف
الدعوة �إىل اهلل جل وعال ،وك�سر
احلواج���ز وبناء ج�سور التوا�صل
و�أو�ض���ح العجي���ل يف ت�صري���ح
مع الطرف الأخ���ر ،وتفعيل لغة
�صح���ايف ل���ه �أن جلن���ة الدع���وة
احلوار الإيجابي الراقي.
الإلكرتوني���ة حقق���ت من���ذ
ت�أ�سي�سه���ا ال�سبق والريادة كونها وا�ستعر�ض العجيـــــــــل جانبــــــــاً
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ً
قائ�ل�ا :من
م���ن الذي���ن �أ�سلموا
ب�ي�ن الذي���ن �أ�سلم���وا رج���ل من
موري�شيو����س يبل���غ م���ن العم���ر
 58عام���ا وكان ن�صرانيا ،و�آخر
�ش���اب يبلغ من العم���ر  24عاما
من كينيا ،و�شاب �آخر من �ألبانيا
كان الديني���ا ،و�ش���اب راب���ع من
فرن�سا يبلغ من العمر  27عاما،
و�شاب �آخر م���ن �سريالنكا يبلغ
م���ن العمر  42عاما ،كما �أعلنت
�أ�س���رة ب�أكمله���ا مكونة م���ن �أب
يعمل مهند�سا وخم�سة �أبناء من واختتم العجي���ل ت�صريحه بحث
�أوغندا �إ�سالمه���ا ،كما �أ�سلمت �أهل اخلري واملح�سنني على دعم
فت���اة م���ن ماليزي���ا ،وتل���ك ثمار اللجن���ة وم�ساندته���ا يف عمله���ا
الدعوة.
الدع���وي الكب�ي�ر ،كونه���ا فكرة
وبني الدكتور عبداهلل �أن احلوار خريية جديدة تعمل على �إخراج
الإلك�ت�روين املبا�ش���ر املفع���م النا�س م���ن الظلم���ات �إىل نـــور
باحلكم���ة واملوعظ���ة احل�سن���ة رب العبــــاد.
يجع���ل ال�ضيف والدع���اة ك�أنهم
�أ�صدقاء يحكي فيه ال�ضيف عن
�آالم���ه و�أحزانه و�أفراحه ،ويكون
ه���و الناف���ذة الوحي���دة حلي���اة
املهت���دي اجلدي���د الت���ي ميك���ن
�أن يتحدث وي�س����أل فيها بحرية
ع���ن عبادت���ه ومعامالت���ه ويعرب
عن حياته اجلدي���دة ،فاملهتدون
اجل���دد يحتاجون من يعت�ضدون
به لتنمي���ة ثقافته���م الإ�سالمية
و�شحذ وازعهم الديني.

«بر ووفاء» قافلة العمرة الثالثة برعاية الشيخة بيبي اليوسف الصباح
نظمت جلنة التعريف بالإ�سالم
 حمافظ���ة الأحم���دي ومباركالكب�ي�ر -قافل���ة الوف���اء الثالثة
للمهتدي���ن اجل���دد واجلالي���ات
الإ�سالمي���ة حت���ت عن���وان “بر
ووفاء” ،حت���ت رعاي���ة ال�شيخة
بيب���ي اليو�سف ال�سعود ال�صباح،
وعل���ى متنها ( )50م���ن املهتدين
واملهتدي���ات واجلاليــــــــــــــــ���ات،
وبح�ضور كال م���ن مدير الأفرع
ومدي���ر �إدارة احل���ج والعم���رة
باللجن���ة املحام���ي مني���ف عبد
اهلل العجم���ي وجم���ع غفري من
املواطن�ي�ن والدع���اة ،وطالب���ات

مدر�سة املنقف االبتدائية بنات،
وعل���ى ر�أ�سهن مدي���رة املدر�سة
املربية الفا�ضلة �صبيحة العنزي،
ورئي�سة ق�سم الرتبية الإ�سالمية
خال���دة ال�شرق���اوي ،ومعلم���ات
الرتبي���ة الإ�سالمي���ة باملدر�س���ة
فوزية العتيب���ي ،ونورة العجمي،
وعذا العتيبي ،وابت�سام العازمي،
ورقية حممد ،وراوية الكفيف.
وقال العجم���ي به���ذه املنا�سبة:
(�إنن���ا نثمن دور اال�سرة احلاكمة
�أ�س���رة �آل ال�صباح الك���رام التى
حتر����ص دائم���ا عل���ى التفاع���ل
م���ع العم���ل اخل�ي�ري والدعوي

يف الكوي���ت ،موك���دا ب����أن ه���ذا
االهتم���ام ينعك����س بالإيج���اب
عل���ى جمي���ع العامل�ي�ن يف حقل
العمل اخل�ي�ري ،وي�شحذ همهم
ويحفزه���م للأداء الأمثل ،كونهم
يحظ���ون بالت�شجي���ع والتع���اون
والتك���رمي م���ن �أ�س���رة �آل �صباح
الك���رام وحكوم���ة الكويت و�أهل
اخلري الكرام.
و�أو�ض���ح العجم���ي� :أن قواف���ل
املهتدي���ن اجل���دد واجلالي���ات
امل�سلم���ة الت���ي ت�سريه���ا اللجنة
تعك�س مدى التناف�س املحموم يف
عمل اخل�ي�ر والت�سابق يف �صنع
اعمال الرب والطاعة ،م�شرياً �إىل
�أن التعريف بالإ�سالم تهدف من
ه���ذه الرحالت رب���ط املهتدين
اجلدد بالدين احلنيف ،وتعزيز
الأخوة الإ�سالمية يف قلوبهم.
واختتم العجم���ي حديثه ب�شكر
ال�شيخة بيبي اليو�سف ال�صباح
على دعمه���ا ورعايتها الكرمية
لهذه الرحلة املباركة ،وحر�صها

ال�شدي���د عل���ى متابع���ة �أخب���ار
املعتمري���ن واالطمئن���ان عل���ى
راحته���م ،م���ن خ�ل�ال ات�صاله���ا
بالهاتف والتحدث �إيل املعتمرين،
و�سعدت ال�شيخة بالدعاء الذي
�سمعته من املعتمرين لها.
وم���ن ناحيتهن ويف ب���ادرة طيبة
زارت مدر�سة املنقف االبتدائية
بن���ات ممثل���ة يف كل م���ن مديرة
املدر�سة املربية الفا�ضلة �صبيحة
العنزي ورافقها بع�ض من طاقم
اع�ضاء هيئة التدري�س وطالبات
املدر�سة حيث ووزعت الطالبات
الهداي���ا على قافلت���ي املعتمرين
واملعتم���رات و�أك���دت العن���زي
انها تهدف من ه���ذا العمل �إىل
غر�س ح���ب العم���ل الدعوي يف
نفو����س الطالب���ات من���ذ ال�صغر
وحثه���ن عل���ى العط���اء يف لفتة
�إن�سانية تعك�س دور �أهل الكويت
الإن�س���اين يف رعاي���ة اجلاليات
الواف���دة ،وتو�ضح تكاتف كافات
الهيئات الكويتية ،يف دعم العمل
الدعوي واخلريي.

«أنا وأسرتي» شراكة مجتمعية بين جمعية المعلمين والفريق التطوعي
�ش���ارك الفري���ق التطوعي للجن���ة التعريف �إىل تعريف اجلمهور بالأعمال التي تقدمها
بالإ�سالم فعالية «�أنا و�أ�سرتي» التي �أقامتها اللجن���ة جت���اه الدع���وة واملهتدي���ن اجل���دد،
«جمعية املعلمني الكويتية» مبنطقة الد�سمة وا�ستقطاب عدد من الراغبني يف التطوع.
حت���ت رعاي���ة الوكيل���ة امل�ساع���دة للمن�ش�آت و�أ�ضاف���ت ال�صقر :لقد �أثمرت امل�شاركة عن
الرتبوي���ة والتخطي���ط م .ي�س���رى عب���داهلل توزي���ع  3حقائ���ب دعوي���ة ،وت�سجي���ل  2من
القحطاين.
املتطوعات ،وتوزيع عدد  60من الربو�شورات
وقالت مديرة الفريق التطوعي ليلى ال�صقر
به���ذه املنا�سب���ة� :إن امل�شارك���ة كان���ت عبارة
عن عر����ض للحقائ���ب الدعوي���ة والكتيبات
والربو�ش���ورات مبختلف اللغ���ات ،بالإ�ضافة

م���ن خمتل���ف اللغ���ات ,واختتم���ت ال�صق���ر
بتوجيه ال�شكر جلمعية املعلمني الكويتية على
ال�شراك���ة املثمرة بينها وبني الفريق التطوعي
بلجنة التعريف بالإ�سـالم.
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التعريف بالإ�سالم

الصبيح :نثمن الدور الدعوي الكبير لـ «التعريف باإلسالم»
ثمنت وزير ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل وزير الدولة ل�ش�ؤون التخطيط
والتنمية هند ال�صبيح الدور امل�ؤثر والكبري للجنة التعريف باال�سالم
يف الكوي���ت ،م�شيدة مبا تقدمه م���ن فعاليات و�أن�شطة دعوية كبرية،
لها �أكرب الأثر يف ن�شر الدين الإ�سالمي احلنيف.
و�أك���دت ال�صبيح لدى ا�ستقباله���ا رئي�س جمل�س �إدارة جلنة التعريف
بالإ�سالم في�صل الزامل واملدير العام جمال ال�شطي ومدير العالقات
العام���ة واملوارد حم���ود الإبراهيم ،ومدير امل�شاريع ج���ودة الفار�س،
�أك���دت دع���م الوزارة الدائ���م لعمل اجلمعية وجمي���ع جمعيات النفع
الع���ام واجلمعي���ات اخلريية وامل�ب�رات ،والتي لها ت�أث�ي�ر ملمو�س يف
املجتمع وخا�صة يف جمال الدعوة.
م���ن جانبه���م ،قدم رئي����س جمل����س الإدارة و�أع�ضاء اللجن���ة ال�شكر
اجلزي���ل للوزيرة على اال�ستقبال والدعم الكب�ي�ر وامل�ساندة من قبل
ال���وزارة للأن�شطة وفعاليات اللجنة ،كما قدموا �شرحا تف�صيليا عن
�أن�شطة اللجنة لعام  2013ودورها الدعوي يف الكويت ،وت�أثري ذلك
عل���ى عدد املهتدين والذي هو بف�ضل اهلل وجهود املخل�صني يف هذا
البل���د الطيب يف ازدياد ،حيث و�صل عدد املهتدين خالل العام املن�صرم

�إىل  4708مهتد ومهتدية ،مت �إ�شهار �إ�سالمهم داخل الكويت.
و�أكد ال�شطي �أن دور الدولة واجلهات الداعمة لهذه اللجنة له �أكرب
الأثر يف ن�شر مفاهيم ديننا الإ�سالمي العظيم من خالل املطبوعات
والأن�شط���ة املتميزة للجنة لإبراز الوج���ه احل�ضاري احلقيقي للدين
الإ�سالم���ي كما �أبدى رئي�س جلنة التعريف بالإ�سالم رغبته و�أع�ضاء
اللجنة باملزيد من التوا�صل والتعاون بني الوزارة واللجنة.

التعريف باإلسالم في ضيافة محافظ الفروانية
قام مدي���ر �إدارة الأفرع ومدي���ر �إدارة احلج
والعمرة بلجنة التعري���ف بالإ�سالم املحامي
مني���ف العجمي بزي���ارة ملحاف���ظ الفروانية
�سعادة ال�شيخ في�صل احلمود املالك ال�صباح،
لتقدمي التهاين والتربيكات ل�سعادته مبن�صبه
اجلديد ،ورافقه خالل الزيارة دعاة وموظفو
فرع حمافظة الأحم���دي .وح�ضر فعاليات
الزيارة �سعادة ال�شي���خ فواز اخلالد ال�صباح
حمافظ الأحمدي.

الزائر مثمنا اجلهود الب���ارزة والكبرية التي
تقدمه���ا اللجن���ة للجاليات الواف���دة ،والتي
تع���زز وتعك����س اهتم���ام الكوي���ت بالعمال���ة
الواف���دة ورعايته���ا واالهتم���ام به���ا ،حي���ث
تقوم اللجنة بتعلي���م اجلاليات الوافدة اللغة
العربي���ة ،وع���ادات وتقالي���د �أه���ل الكويت،
وغريها من املنا�شط املتنوعة واجلليلة التي
تقدمها اللجنة.

ويف ه���ذا ال�سياق قال العجم���ي� :إن ال�شيخ
ورح���ب احلم���ود بوف���د التعري���ف بالإ�سالم في�صل احلمود ال�صباح و�أ�سرته الكرمية لهم

�إ�سهام���ات وب�صمات وا�ضحة للعيان يف دعم
وم�سان���دة جلن���ة التعريف بالإ�س�ل�ام للقيام
بدورها الدعوي والتوع���وي والريادي ،وفق
منهج الو�سطية واالعتدال.
وثمن العجمي دعم �أ�سرة �آل ال�صباح الكرام
للعم���ل اخلريي الكويتي وال���ذي غدا �سلوكاً
�أ�صي ً
ال وطبيعة متجذرة يف كل �أبناء الكويت،
ف�سم���و �أمري الب�ل�اد ال�شيخ �صب���اح الأحمد
اجلابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه �سري قافلة
لعمرة املهتدين اجل���دد واجلاليات امل�سلمة،
�سميت قافلة ال�شيخة �سلوى �صباح الأحمد
طي���ب اهلل ثراه���ا ،وه���ذا خري دلي���ل على
اهتم���ام �سم���وه رع���اه اهلل بالعمل اخلريي
والدعوي،
واختت���م العجم���ي حديث���ه متمني���ا لل�شيخ
في�ص���ل احلم���ود التوفي���ق وال�س���داد ،و�أن
يج���ري اهلل جل���ت قدرته على يدي���ه النفع
واخلري ملحافظ���ة الفرواني���ة ،والعمل على
تطويرها وتنميتها وازدهارها.
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النوري للتعريف باإلسالم سيرت رحلة العمرة للجالية البنغالية 2014
�ص���رح رئي����س ق�س���م الدع���وة ب���دار النوري
للتعري���ف بالإ�سالم -ف���رع اجلهراء -ح�سن
النبهان �أن اللجنة قامت بت�سيري رحلة عمرة
على متنها  48معتمرا من اجلالية البنغالية
حتت عنوان “رحلة الرحمة الرابعة ،”2014
حيث �سيق�ضي املعتمرون يف اململكة العربية
ال�سعودي���ة �أ�سبوع���ا يقومون خالله���ا ب�أداء
منا�س���ك العمرة ،وزيارة الأماكن املقد�سة يف
املدينة املنورة ومكة املكرمة.
و�أ�ض���اف النبهان� :إن اللجن���ة قامت ب�إعداد
برنامج دعوي و�إداري للرحلة منذ االنطالق
يت�ضم���ن زي���ارة الأماك���ن املقد�س���ة يف مكة
املكرم���ة (جبل ثور – عرف���ات – مزدلفة –
من���ى – جبل النور) واملدينة املنورة (م�سجد
قب���اء  -م�سجد القبلتني – جممع امللك فهد الربنامج �سوف يت�ضم���ن امل�سابقات الدينية
لطباع���ة امل�صحف ال�شري���ف – جبل �أحد) ،الثقافية ب�ي�ن املعتمرين مم���ا ي�ضفي طابعاً
وكذل���ك املحا�ض���رات الدعوي���ة للتعري���ف �إميانياً وروحانياً على الرحلــة.
بف�ضل العمرة وكيفية ق�ضائها ،وكذلك ف�ضل
ال�ص�ل�اة يف كل م���ن احل���رم املك���ي والنبوي واختت���م النبه���ان بتوجيه ال�شك���ر لأ�صحاب
وغري ذلك من املحا�ض���رات ،م�شرياً �إىل �أن الأيادي البي�ضاء م���ن �أهل الكويت ،وخا�صة

حملة املقام الذي���ن بذلوا جمهودا كبريا من
خالل رعايتهم للرحلة ،م�شرياً �إىل �أن اللجنة
�س���وف تتوا�ص���ل يف �إيف���اد املهتدين اجلدد
واجلالي���ات يف رحالت عم���رة �أخرى ،وذلك
�إنطالقا من احلمل���ة الدعوية التي �أطلقتها
الدار حتت عنوان “ارحم ترحم”.

المركز اإلسالمي بسان دييجو يشكر نسائية دار النوري بالجهراء
�صرح���ت مدي���رة الإدارة الن�سائي���ة ل���دار
النوري للتعريف بالإ�سالم -اجلهراء� -شعاع
ال�شم���ري �أن الإدارة تلق���ت كت���اب �شكر من
املرك���ز الإ�سالم���ي يف �سان دييج���و� ،إحدى
امل���دن ال�ساحلية يف جنوب والية كاليفورنيا،
بالواليات املتحدة الأمريكية مبنا�سبة التعاون
وال�شراكة بينهما يف املجال الدعوي.

بالإ�سالم ودعوة غري امل�سلمني �إىل الإ�سالم،
م�ش�ي�رة �إىل �أنه من خ�ل�ال �إحدى الأخوات
املتطوع���ات بن�سائية دار النوري وتدعى «�أم
يو�س���ف» متكنا من ت�سهي���ل وتوفري الو�سائل
الدعوي���ة مل���ن يحتاجه���ا من غ�ي�ر امل�سلمني
وامل�سلمني اجلدد يف املركز الإ�سالمي ب�سان
دييجو.

و�أ�ضاف���ت ال�شم���ري� :إن جلن���ة التعري���ف
بالإ�سالم تن�شر جناحيها بجميع دول العامل
ع�ب�ر الدع���وة �إىل اهلل ،وتبادل اخلربات مع
املراك���ز وامل�ؤ�س�س���ات الإ�سالمي���ة ،والتعاون
فيم���ا بينه���ا يف توف�ي�ر امل���واد والو�سائ���ط
الدعوي���ة املختلف���ة للم�ساع���دة يف التعريف

و�أ�شارت �إىل �أن الداعية امليدانية �أم يو�سف
كان���ت ت�شرتي وت�شح���ن الو�سائ���ل الدعوية
بالتع���اون مع جلنة التعري���ف بالإ�سالم منذ
�ست �سنوات ،وذلك حر�صا منها على تفعيل
دور الدع���وة ون�ش���ر ر�سال���ة الإ�س�ل�ام مهما
كانت املعوقات واحلدود اجلغرافية.
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مينابوليس :شرطة سانت بول تسمح
بالحجاب للشرطيات المسلمات
رحب���ت هيئات �إ�سالمي���ة بالوالي���ات املتحدة الأمريكي���ة ,بقرار
�شرطة مدينة �سانت بول بال�سماح للم�سلمات العامالت يف جهاز
ال�شرطة بارتداء احلجاب �أثناء �ساعات العمل الر�سمية.
و�ص���رح املدير التنفيذي ملجل����س العالق���ات الإ�سالمية ب�أمريكا
ل���وري �سارويا بالقرار قائال "القرار �سيمكن كثريا من امل�سلمات
من خدمة جمتمعهن".

جدي���ر بالذكر �أنه يف يوم ال�سبت املا�ض���ي �صارت امل�سلمة قدرة
حمم���د �أول �أمريكي���ة م�سلم���ة من �أ�صل �صوم���ايل تن�ضم جلهاز
ال�شرط���ة يف �سانت بول ،وقد قالت ق���درة "�أريد �أن �أ�صبح قدوة
للآخرين يف خدمة جمتمعي .

من ناحية �أخرى يتواجد يف الواليات املتحدة طبقا للإح�صاءات
جالية م�سلمة تربو على الع�شرة ماليني م�سلم.

ألول مرة..
بريطانيا تعتمد الشريعة اإلسالمية
اعتم���د م�شرعو القان���ون الربيطاين لأول م���رة ال�شريعة الإ�سالمية
“فقط” يف تنظيم م�سائل الإرث والو�صية للم�سلمني ،لتكون مكر�سة
ب�شكل فعال يف النظام القانوين الربيطاين.
ويكر����س التوج���ه اجلديد للم�شرعني الربيطاني�ي�ن اعتماد ال�شريعة
فق���ط يف تنظيم م�سائ���ل الإرث والو�صية يف الف�ص���ل بني امل�سلمني
فقط ،فيما ي�ستبعد غري امل�سلمني من ذلك.

م���ن جانبهم و�صف بع����ض املحامني التوجه اجلدي���د ب�أنه "مذهل"،
يف حني حذر ن�شطاء من �أنها متثل خطوة رئي�سية على الطريق �إىل
"نظام قانوين مواز" للمجتمعات امل�سلمة يف بريطانيا.

«جوجل» تخسر استئنافا لإلبقاء
على فيديو يعادي اإلسالم
رف�ضت حمكمة ا�ستئناف �أمريكية يوم اجلمعة طلب �شركة جوجل
تعلي���ق �أمر يطلب من ال�شركة حذف فيل���م مناه�ض للإ�سالم من
موقع يوتي���وب التابع لل�شركة ،فيما ت���زال الدعوى حول الق�ضية
م�ستم���رة ،وكانت حمكم���ة ا�ستئناف احتادي���ة �أمريكية قد �أمرت
جوج���ل يوم الأربعاء بحذف الفيل���م املناه�ض للإ�سالم الذي �أثار
احتجاجات يف �أنحاء العامل الإ�سالمي من على موقع يوتيوب.
و�أثار الفيلم موجة احتجاجات مناه�ضة للواليات املتحدة يف دول
من بينها م�صر وليبيا يف العام .2012

وكانت جوجل رف�ضت حذف الفيلم من على يوتيوب رغم �ضغوط
م���ن البي���ت الأبي�ض وجهات �أخرى ،برغ���م �أنها حجبت الفيلم يف
دول معينة منها م�صر وليبيا.
12
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وق���ال رئي����س جمعية القانون ،نيكوال�س فل���وك� ،إن اعتماد ال�شريعة
�سيع���زز توجي���ه "املمار�س���ات اجلي���دة" يف تطبيق مب���ادئ ال�شريعة
الإ�سالمية يف النظام القانوين الربيطاين.
وي�ش�ي�ر بع�ض املراقبني بح�س���ب �صحيفة "التليغ���راف" الربيطانية
�إىل �أن مب���ادئ ال�شريع���ة يحتم���ل �أن تتناق�ض مع بع����ض املمار�سات
الربيطانية يف بع�ض النزاعات.

يذك���ر �أن مب���ادئ ال�شريعة الإ�سالمية كان ال يت���م تناولها ر�سميا من
قبل� ،أو يتم ت�ضمينها يف قوانني بريطانيا.

من جانبه� ،أو�ضح املدير التنفيذي للجمعية الوطنية العلمانية ،كيث
بورتيو����س وود� ،أن اعتماد ال�شريعة ميث���ل مرحلة �أخرى يف تقوي�ض
امل�ؤ�س�س���ة القانوني���ة الربيطاني���ة حلق���وق الإن�س���ان املتوافقة العزم
دميقراطيا ل�صالح القانون الديني من ع�صر �آخر وثقافة �أخرى.

و�أ�ض���اف �أن "قان���ون امل�ساواة الربيطاين هو �أك�ث�ر �شموال من حيث
النط���اق و�سب���ل االنت�ص���اف من �أي م���كان �آخر يف الع���امل .بدال من
حمايت���ه ،ويبدو �أن جمعية القانون تعت���زم الت�ضحية بالتقدم املحرز
يف ال�سنوات  500املا�ضية".

«ن��وح» ُ
اعتبـر «مخالفـا لتعاليـم
فمنع
اإلسالم»ُ ..

�أعلنت �شركة «باراماونت �ستوديوز» للإنتاج ال�سينمائي �أن ثالث دول
عربي���ة قررت منع عر�ض فيل���م «نوح» يف �صاالتها العتباره «خمال ًفا
لتعاليم الإ�سالم» ،ويتوقع �أن تتبعها ثالث دول �أخرى.

و�أبلغت قطر والبحرين والإمارات العربية املتحدة �شركة "باراماونت"
الأ�سبوع املا�ضي رف�ض عر�ض الفيلم يف �صاالتها .كذلك من املتوقع
�أن تعلن م�صر والأردن والكويت قرا ًرا مماثلاً يف وقت قريب.
وكان مقر ًرا البدء بعر�ض فيلم "نوح" الذي ي�ؤدي فيه املمثل را�سل كرو
دور البطولة يف � 26آذار يف م�صر ويف اليوم التايل يف الإمارات.

وق���ال متحدث با�سم �شركة باراماون���ت �إن "جهات الرقابة يف قطر
والبحري���ن والإم���ارات العربي���ة املتحدة �أكدت ر�سم ًي���ا �أن الفيلم لن
يعر����ض يف بلدانها"� ،أ�ض���اف�" :إن ال�سبب الر�سمي الذي مت تقدميه
لت�أكيد هذه املعلومة� :أن الفيلم يخالف تعاليم الإ�سالم".

«الطاولة الدعوية» أحدث
أساليب نشر اإلسالم فى البرازيل
�أقام احتاد امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية الدعوية برعاية املجل�س الأعلى
للأئم���ة وال�ش����ؤون الإ�سالمية يف الربازيل ،العدي���د من الأن�شطة
الدعوي���ة لن�شر الدين الإ�سالمي احلني���ف ،واعتمدت امل�ؤ�س�سات
على ابتكار �أن�شطة جديدة ،وكان من �أهمها «الطاولة الدعوية».
وتعتم���د «الطاول���ة الدعوي���ة» عل���ى ن�ص���ب خيم���ة يف ال�شوارع
امل�شه���ورة ،وتوزع من عليها الكتب واملطويات ،ويكون هناك فريق
عم���ل مدرب لل���رد على ا�ستف�سارات و�شبه���ات الزائرين ,وتداول
العديد من الن�شطاء على موقع التوا�صل االجتماعي "في�س بوك"
�صورا ملراحل الن�شاط الدعوي الإ�سالمي.

وكان الأزه���ر� ،أعل���ى مرجعي���ة دينية �إ�سالمي���ة يف م�صر ،طلب منع
عر����ض الفيلم ،م�ؤكدًا �أن "جت�سي���د �شخ�صية ر�سول اهلل نوح حمرم
�صريحا ملب���ادئ ال�شريعة الإ�سالمية التي ن�ص
�شرع���ا وميثل انتها ًكا
ً
ً
عليها الد�ستور".

كذل���ك نددت مرجعيات م�سيحية عدة يف الواليات املتحدة بتج�سيد
�شخ�صية نوح من جانب املمثل را�سل كرو.
ويذكر � ً
أي�ضا �أن م�صر قامت يف ال�سابق مبنع عر�ض �أفالم من بينها
"دا فين�ش���ي كود" �إثر احتجاج الكني�سة القبطي���ة الأرثوذك�سية .لكن
الرقاب���ة امل�صرية �سمحت بعر�ض فيل���م "�آالم امل�سيح" مليل غيب�سون
رغم معار�ضة الأزهر والكني�سة القبطية.
ويف �شب���اط املا�ضي� ،أعلنت �شرك���ة "باراماونت" �أن ر�سالة حتذيرية
�ست�ض���اف �إىل كل الأعم���ال الدعائية املرافق���ة للفيلم الذي �أخرجه
دارن �أرونوف�سكي ،خمرج فيلم "بالك �سوان".

فرنس��ا :البدء في إنشاء مس��جد جوانفيل
بعد  7سنوات من الكفاح
قام���ت جمموعة م���ن الأفراد مبدين���ة “جوانفي���ل” الفرن�سية يف
“هوت مارن” يف عام  2005باقرتاح �إن�شاء م�سجد باملدينة.

واهتم���ت "منظمة ال�سالم" -التي تدير م�شروع امل�سجد -ب�أهداف
�إداري���ة؛ حيث قدمت ع���دة �أرا�ضي ،ولكن ال ميك���ن فعل �شيء �إال
باحل�صول على رخ�صة بناء.

فف���ي عام  ،2009ق���ررت املنظمة �شراء منزل مبدينة "جوانفيل" بعد
عدة حماوالت لطلب رخ�صة بناء ،ولكن مازال عمدة البلدية يعرت�ض
ويعار����ض ,ويف نهاي���ة  ،2010بد�أ البحث م���ن جديد عن �أر�ض ،وقدم
أر�ضا باملدينة ،مَ
مت�ب�رع � ً
وت تقدمي طلب للح�صول على رخ�صة بناء من
العمدة يف يناير  ،2012ومت بالفعل احل�صول عليها.
وو�ضع حجر الأ�سا�س للم�سجد يف �أبريل  ،2012وح َّقق الكثري من
الأمور ،ولكن مل تكن التربعات الالزمة ال�ستكمال امل�سجد كافية،
وي�ص���ل املبلغ املطلوب ال�ستكماله �إىل � 70ألف يورو ,وللتغلب على
ه���ذه امل�شكلة املالية ميكنك �إر�سال تربعاتك على "جمعية ال�سالم
الثقافية" يف "جوانفيـــل".
( )135ــ مـــايو  2014ــ جمادي الآخرة
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الدعــوة والجود
جمال ال�شطي  /املدير العام للجنة التعريف بالإ�سالم
@AlshattiJamal

م���ن املعلوم �أن الدعوات تقوم على
العط���اء والب���ذل واجل���ود ب�شت���ى
�ألوانه ،والت�ضحي���ة بالنف�س واملال
والعمـ���ل والـوق���ت واجل���اه والـعلم
واملن�ص���ب� ...أو غ�ي�ر ذل���ك ،حتى
يظ���ن الإن�سان �أن ال ح���ق له فيما
زاد على حاجته الـ�ضـرورية.
واجلود مــ���ن �شعب الإميان ،وخري
و�سيل���ة ل�شكر نعم اهلل التي ال تعد
وال حت�صى؛ لأنه���ا ا�ستعمال للنعم
يف حمب���ة اهلل ،م�صداق���ا لقول���ه
تع���اىل} :وَ�آتَى مْالا َل َعلَ���ى ُح ِّبهِ {،
فم���ن اعتاد الإنفاق يف ال�شدة هان
عليه يف حال الرخاء وال�سعة.

ف�أعط���اه غنماً ب�ي�ن جبلني ،فرجع �إىل الباق���ي؟! ،ف�ل�ا ح���ق للعب���د
�إىل قوم���ه فقال :يا ق���وم �أ�سلموا؛ يف م���ال زاد ع���ن حاجت���ه يف وقت
ف����إن حمم���داً يعطي عط���اء من ال ا�شت���داد احلاج���ة ،وكم���ا قي���ل يف
الأث���ر :من ترك �شيئ���اً هلل عو�ضه
يخ�شى الفاقة”.
اهلل خرياً منه.
ويغل���ب �إطالق اجلود عل���ى �إنفاق
امل���ال الكث�ي�ر ،بنف����س مرتاحة يف ولعل املرء يحزن عندما يرى كثريا
الأم���ور اجلليل���ة النف���ع ،لأن املال م���ن �أثرياء امل�سلم�ي�ن اليوم ،الذين
عم���اد كث�ي�ر م���ن �أعم���ال اخل�ي�ر م���د اهلل تع���اىل له���م يف الأج���ل،
املتعدي���ة التي ال تق���وم �إال به ،لذا وو�س���ع له���م يف ال���رزق ،ومع ذلك
كان من ال�ض���روري ترغيب النا�س جت���د الواح���د منه���م �إذا �أراد �أن
يف التخل���ق ب�صفة اجل���ود والبذل يخ���رج زكاة ماله انقب�ض���ت يده..
فالب���د �أن ن�ض���ع ن�ص���ب �أعيننا �أن
دون انتظار مقابل.
الك���رمي هو اهلل ،و�أن موزع الأرزاق
يف ال�سماء ،و�أنه �إذا علم من قلبك
�أن���ك كرمي جواد �س���وف يو�سع لك
يف الرزق.

ولق���د كان النبي [ �أكـثـر الـنــا�س
جـــوداً ،كما و�صفه بذلك �صحابته
ر�ض���وان اهلل عليه���م ،فهو [ يف
�أخ�ي�را ينبغي الأخ���ذ يف االعتبار
الإ�سراع باجل���ود �أ�سرع من الريح،
�أن الدع���وة ال تنت�ش���ر �إال بجه���ود
وجوده دائ���م كالريــح املطلقة التي
�أتباعها ،ودي���ن الإ�سالم مل ينت�شر
ال ته���ب �إال باخلري والرحمة ،ونفع
براحة الأب���دان و�سالمة النفو�س،
جوده يعم الغني والفـقـيـر كـمــا تعم
الأمر الذي يتطلب اجتماع اجلهود
الري���ح املر�سلة جميع ما تهب عليه
وا�ستع���داد كل م�سلم غيور باجلود
من الأر�ض الطيبة وغري الطيبة .وحقيقة مال الإن�سان �أنه ما �أنفقه والت�ضحي���ة ،ال�سيم���ا �أن جهــ���ود
ع���ن �أن�س ر�ض���ي اهلل عنه قال :ما يف حيات���ه� ،أم���ا ما ترك���ه فهو مال �أه���ل الباطل ت���زداد ق���وة ،وتزداد
�سئل ر�س���ول اهلل [ عن الإ�سالم الورث���ة ،و�أن���ه ميكن للإن�س���ان �أن خمططاتهم دقة ،وتتعدد �أن�شطتهم
�شيئاً �إال �أعطاه ،قال“ :فجاءه رجل يكفيه القليل من املال ،فما حاجته لت�شمل �شتى اجلوانب.

الدعوة تحتاج
إلى بذل المال
والتضحية
بالنفس والوقت
والجهد
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ملف العدد

رحل
الشيخ نادر
النوري
2-1

صاحب اليد الحانية

التي المست األفئدة والعيون الباكية

رحل ال�ش�������يخ ن�������ادر الن�������وري ..رائد م�������ن رواد العمل اخلريي
الكويتي ،تاركا وراءه ق�صة مع كل من عمل يف العمل اخلريي،
بل كان له �أثر يف كل مدينة وقرية قام بزياراتها ،كان -رحمه
اهلل تع�������اىل -كزارع ،ولكن من ن�������وع خمتلف عما عرفه و�ألفه
النا�س ،كان ينرث اخلري يف كل مكان ،ولذلك ال تزور مكانا وال
بلدا �إال وجتد لل�شيخ نادر النوري ب�صمة هنا �أو هناك.
ال�ش�������يخ الداعية نادر النوري -رحم�������ه اهلل -من دعاة الكويت
البارزين ،ومن خطبائها املفوهني..
يف هذا العدد �سوف نقدم «ترجمة» موجزة عن �سرية �شيخنا
الفا�ض�������ل رحمه اهلل تعاىل ،وبع�ض املواقف يف حياته ،لنقف
ع�������ن قرب على �س���ي���رة ه�������ذا العلم من �أعالم اخل���ي���ر يف دولة
الكويت.
ول���د ال�شيخ نادر عبدالعزيز حممد النوري –رحمه اهلل -يف
دول���ة الكويت ،ع���ام  ،1954ح�صل عل���ى بكالوريو�س جتارة
وماج�ست�ي�ر ودكت���وراه يف الدرا�س���ات الإ�سالمي���ة ،وعم���ل
م�ست�ش���ارا بوزارة الأوق���اف وال�ش�ؤون الإ�سالمي���ة ،واكت�سب
خ�ب�رة طويل���ة يف جم���ال العمل اخل�ي�ري و�أ�س����س كثري من
اللج���ان اخلريية ،وتبو�أ من�صب مدير عام يف الهيئة اخلريية
الإ�سالمية العاملية �سابقا ،وتر�أ�س جمل�س �إدارة جمعية ال�شيخ
عبداهلل النوري اخلريية.
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كتب :حممود بكر � /سكرتري التحرير

تسلم الشيخ
«نادر النوري» الراية من
عمه الشيخ «عبدالله
النوري» ليواصل رحلـة
العطـاء ونشر الثقافـة
الوسطيـة
ينت�س���ب ال�شيخ نادر الن���وري -رحمه اهلل تعاىل-
�إىل قبيل���ة «النوري» وهي القبيلة العربية املعروفة
«طيئ» واملتفرع���ة منها �شمر ،جده ال�شيخ حممد
الن���وري كان م���ن �أهل العلم والف�ض���ل ،ومن �أوائل
رواد التعليم يف الكويت يف مطلع القرن الع�شرين،
وكان يعل���م العل���وم ال�شرعي���ة ،واللغ���ة العربية يف
م�ساجد الكويت ،ويف �أول مدر�سة نظامية (مدر�سة
املباركية) ،ودفن -رحمة اهلل عليه -بعد �أن �شيعه
�آالف امل�سلم�ي�ن من �أهل الكويت ،يف مكان حديقة
البلدي���ة ب�ش���ارع فهد ال�س���امل الآن ،وذلك يف عام
1925م ،بع���د �أن َّ
خط بي���ده  18جملدًا يف العلوم
ال�شرعية ،وكان يكتب يف �آخر كل كتاب «كتبه بيده
الفاني���ة لنف�سه العانية �ضياء الدين حممد نوري-
ُعفِ َي عنه.»-

�شغل ال�شيخ منا�صب �أخرى حيث عمل كباحث يف املو�سوعة الفقهية
ب���وزارة الأوق���اف وال�ش����ؤون الإ�سالمي���ة ،ونائ���ب مدير ع���ام الهيئة
اخلريي���ة الإ�سالمي���ة العاملي���ة ـ  1992ـ  ،1995ومدي���ر عام الهيئة
اخلريية الإ�سالمي���ة العاملية بالنيابة ـ  1992ـ  ،1995ورئي�س جلنة
فل�سط�ي�ن اخلريي���ة ـ  ،1996ور�أ�س جلنة ال�ش���روق ال�شبابية التابعة
للهيئ���ة اخلريية الإ�سالمية العاملي���ة ـ  ،1997وكان رحمه اهلل تعاىل
ع�ض���وا م�ؤ�س�س���ا للجنة التعري���ف بالإ�سالم ورئي�س جمل����س �إدارتها
 ،1998و�أم�ي�ن عام جمعية ال�شيخ عبداهلل النوري اخلريية ...وغري
ذلك من املنا�صب واملراكز العلمية واخلريية.

وت�سلم الراية من بعده عمه ال�شيخ عبداهلل النوري
ليوا�صل العطاء ،ويب�سط املفاهيم الإ�سالمية لعامة
النا����س ،وقد انت�شرت كلمات���ه الطيبة عرب الأثري،
�إذ كان ه���و �أول م�ؤ�س�س للإذاعة الكويتية ،وكانت
الإذاعة يف عهده متثل قفزة نوعية لإعالم متقدم
ج ًّدا ،وقد فا�ضت روحه ال�شريفة عام � ،1980أي
بع���د � 55سنة من وفاة وال���ده ،وكان يطوف حول
العامل خالل �شهري �شعبان ورم�ضان من كل عام،
ريا هنا ،وي�ضع بذرة للإ�سالم هناك ،يف
يغر����س خ ً
�إندوني�سي���ا وماليزيا ،والقارة الهندي���ة كباك�ستان
والهن���د و�سي�ل�ان� ،إىل �أن و�ص���ل �إىل �أ�سرتالي���ا
و�أ�س�س �أول مدر�سة.
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ملف العدد

بدايات ال�شيخ يف العمل الإ�سالمي
كان ال�شي���خ ن���ادر -رحمه اهلل -خطيبا
مفوها ،ويف �إح���دى املرات كان يخطب
خطبة تبث مبا�ش���رة على التلفاز ،فر�آه
عمه ،ف�شده مو�ضوع اخلطبة ،وكان ابن
خم�سة وع�شرين عا ًما وقتها ،فقال له:
�أ�سعدتني اخلطبة ،و�أريد �أن �أرى بع�ض
كتاباتك.
علماء ت�أثر بهم ال�شيخ نادر رحمه اهلل
�أخ���ذ ال�شي���خ ن���ادر الن���وري العلم عن
الكثري من العلماء ،وكان �أغلبهم خرباء
املو�سوعة الفقهي���ة وعلما�ؤها ،والزمهم
طوي�ًل�اً  ،ومنه���م ال�شي���خ ب���در مت���ويل
عبدالبا�سط ،رئي�س املو�سوعة الفقهية،
والع���امل الدكت���ور عبدال�ست���ار �أبوغدة،
وال�شي���خ حمم���د قلعج���ي ،والأ�ست���اذ
الدكت���ور حممد ب�شري الأدلبي ،وال�شيخ
عبدالق���ادر العاين -رحمه اهلل تعاىل-
والعالمة ال�شيخ حممد الأ�شقر ،و�أخوه
عمر الأ�شقر ،وغريهم كثريون.

«النوري» من أوائل
المؤسسين للجنة التعريف
باإلسالم مع ثلة من رجاالت
العمل الخيري في الكويت
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كم���ا ت�أث���ر ب�آخرين مث���ل الدكتور خالد
املذك���ور ،والدكت���ور عجي���ل الن�شم���ي،
والعالم���ة ال�شي���خ حمم���د ب���ن ج���راح
احلنبل���ي ،وه���و م���ن علم���اء الكوي���ت
الكبار.
ت�أ�سي�س جمعية النوري
مل���ا ا�شت���د املر����ض بال�شي���خ عب���د اهلل
النوري -رحمه اهلل تعاىل� -سلم ال�شيخ
ن���ادر حقيب���ة به���ا تقاري���ر كل رحالته،
وكان م���ن قبل ق���د طلب الع���م يو�سف
احلج���ي للتو�صي���ة با�ستكم���ال املهم���ة
التي بد�أه���ا ،واجتمع بالعم يو�سف ومت
ت�أ�سي�س جمعية ال�شيخ عبداهلل النوري،
وكان هذا منذ ثالثني عا ًما.
بدايات جلنة التعريف بالإ�سالم
جلنة التعريف بالإ�سالم ثمرة مبادرات
طيبة من رجال اخلري يف الكويت ،وكان
عل���ى ر�أ�سهم �شيخنا نادر النوري رحمه
اهلل ،حيث فتحوا بيتًا مبنطقة خيطان،

ال�ستقبال ال�صينيني والكوريني ودعوتهم
للإ�س�ل�ام ،وكان ه����ؤالء العمال ينتقلون
خ�صو�صا
�إىل املع�سك���رات املقامة لهم،
ً
يف اجله���راء واملناط���ق الأخ���رى ،وكان
ال�شي���خ ن���ادر رحمه اهلل ،يعم���ل �آنذاك
مدي���ر ال�ش����ؤون الإ�سالمي���ة بالأوقاف،
فطلب القائم�ي�ن على العمل يف اللجنة
من���ه امل�ساع���دة ،ف�ساعده���م يف توفري
البا�صات والدعم امل���ادي ،وكان لل�شيخ
م�شعل مبارك عبداهلل الأحمد ال�صباح
دور كبري يف هذا الأمر.
يف عام  1978التقى ال�شيخ بثلة كرمية
من رج���االت الكوي���ت م���ن امل�ؤ�س�سني،
منه���م عبدالوه���اب �صال���ح ال�شاي���ع،
وال�شيخ الأ�ست���اذ �أحمد �سعد اجلا�سر،
وعبدالرحيم جمال من الهند ،وعرفات
الع�ش���ي م���ن فل�سط�ي�ن ورئي����س مكتب
الرابط���ة يف كندا ،ووق���ع االختيار على
الأخ �ص�ل�اح الرا�شد مدي��� ًرا للجنة ،ثم
ت�سل���م �إدارة اللجن���ة ف�ت�رة ،ث���م رئا�سة
جمل�س الإدارة �إىل وقت قريب.

لم يمنع المرض
الشيخ «نادر النوري»
من استكمال
مشواره الدعوي
بل كان دافعا للمزيد
من العطاء

مواقف من حياة ال�شيخ نادر النوري

يف تاي���وان ،فذهبن���ا �إىل هن���اك ،وبعد
الع�ش���اء حتدثن���ا ،وكان ه���ذا ال�شخ�ص
ثر ًّيا ،وق���د ذهب �إىل هناك لأنه اخرتع
جه���ازا ويريد ب���راءة اخرتاع ليذهب به
�إىل بالده ،وانتهى املجل�س بعالقة طيبة،
فرتة مر�ض ال�شيخ نادر
وكنت �أبعث �إليهم الكتب التي ت�صدرها
الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية التي �أ�صي���ب ال�شي���خ ن���ادر -رحم���ه اهلل
كن���ت �أقوم على �إدارته���ا �ساب ًقا ،وهكذا تع���اىل -باملر�ض يف ع���ام 2007م ،ومل
مينع���ه هذا املر�ض من القيام بالأعمال
كان اللقاء دعو ًّيا غري خمطط له.
اخلريي���ة الت���ي كان يقوم به���ا ،بل كان
�أي�ض���ا كان موق���ف يقول عن���ه ال�شيخ :دافع���ا جديدا ،ليحم���ل نف�سه على �أداء
�أح���د رج���ال الأعم���ال ،قب���ل الغ���زو �أ�ضعاف ما كان يقوم به ،بل كان معطاء
العراقي الغا�ش���م للكويت ،جاء ي�س�ألني كما مل يكن من قبل.
عن حجاب املر�أة ،و�سر هذا النور الذي
وفاتـ ـ ـ ـ ــه
يظهر على الن�ساء �أثناء ارتدائهن؟ وقد
جذب���ه هذا الأم���ر ب�ش���دة ،وكان اللقاء ت���ويف ال�شيخ نادر الن���وري -رحمه اهلل
بح�ضور ال�شيخ فايز اجلميلي ،واحلمد تع���اىل -ي���وم 2014/4/16م ،بع���د �أن
هلل قد �أ�سلم الرجل بعد اللقاء ،ثم جاء ا�شت���د ب���ه املر�ض ملدة � 4شه���ور ،وذلك
بعد فرتة يب�شرين ب�أن ابنه �أ�سلم � ً
أي�ضا ،بامل�ست�شفى الع�سكري بالكويت.
وبع���د فرتة �أ�سلمت زوجته وابنته ،وكان لق���د �ص���ال ال�شي���خ ن���ادر وج���ال يف
كل ذلك ب�سبب احلجاب.
كث�ي�ر م���ن البل���دان ،حيث طال���ت يده

يق���ول ال�شي���خ :يف �إحدى امل���رات كنت
يف تاي���وان لأول م���رة حل�ض���ور معر�ض
جتاري ،ويف الفندق طلبت من موظفي
اال�ستقب���ال عمل برنام���ج لل�سياحة يف
املدين���ة والوق���وف عل���ى �أه���م معاملها،
وركب���ت «البا�ص» ،وكان مع���ي �أمريكي
وزوجت���ه وتايالن���دي وزوجت���ه م���ن
غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن ،وذهبن���ا �إىل الق�ص���ر
الإمرباط���وري ور�أين���ا املتح���ف ،وكان
رائ ًع���ا وغري ًب���ا ،وفيه جان���ب �إ�سالمي،
وكانت هناك خمطوط���ات وم�صاحف،
وم���ن بينها م�صح���ف مفت���وح ،ووقعت
عيني على �آي���ة فقر�أتها ب�صوت جميل،
وكان���ت الآية قوله تع���اىل يف �سورة طه
}وَ�أَنَا اخْترَْتُ َ
وحى ِ�إ َّننِي
���ك َفا�سْ تَمِ ْع لمَِا يُ َ
اعبُ���دْنيِ وَ�أَقِ ِم
�أَنَ���ا اهلل اَل �إِلَ��� َه �إِ اَّل �أَنَا َف ْ
ال�ساعَ��� َة ءاَ ِت َي ٌة �أَ َكا ُد
َّ
ال�ص�َل�ااَ ةَ لِذ ْكرِ ي �إِنَّ َّ
� ْأخفِ ي َها ِلت ُْج َزى ُكل نَ ْف�س بمَِ ا تَ�سْ َعى َف َ
ال
�ص َّد َّن َ
���ك َعنْهَ���ا َم ْن الَ يُ�ؤْمِ ��� ُن ِب َها َوا َّت َب َع
يَ ُ
هَ َواهُ فَترَْدَى{ ،وعندما �سمع املوجودون
معن���ا ،وكان���وا �أربع���ة قال���وا oh my :و�أمريك���ي �آخر �أ�سل���م ب�سبب �أنه �شاهد
 ،godث���م طلبوا مني �أن �أعيد ف�أعدت ،النا����س ال يغلق���ون بيوته���م بالأقف���ال،
و�س�أل���وا عما قمت بتالوت���ه ،فقلت� :إنه وكذل���ك ال�سي���ارات ،وال�شخ����ص يخرج
الق���ر�آن الكرمي املنزل على حممد [ ،م���ن البن���ك يح�س���ب نق���وده وال يوجد
و�إذا �أردت �أن تع���رف �أك�ث�ر عن القر�آن م�سد�س���ات ترعبه ،وال عن���ف يزعجه،
ف�أنت وزوجت���ك مدعوان لطعام الع�شاء فتعج���ب من ه���ذا الأم���ان ،وفت�ش عن
مع���ي الي���وم ،وكان مع���ي عن���وان �أحد �أ�سباب���ه ،فقلت له :الإ�س�ل�ام هو ال�سر،
الإخ���وة ال�سوريني الذي���ن لديهم مطعم قال� :أين ه���ذا الإ�سالم؟ ف�أر�شدناه �إىل

طريق الهداي���ة و�أ�سل���م واحلمد هلل!..
كل ذلك ب���دون حما�ضرات وال غريها،
ب���ل ه���ي مواقف تعر�ض عل���ى �شا�شات
"تلفزيون الواقع".

احلاني���ة كث�ي�را م���ن الأفئ���دة والعيون
الباكية ،ومنها ال�ص�ي�ن واليابان والهند
و�إندوني�سيا وباك�ستان والفلبني ،وكذلك
ماليزي���ا و�أ�سرتالي���ا ورو�سي���ا و�ألباني���ا
والبو�سن���ة والهر�سك واليم���ن و�أثويوبيا
ونيجرييا وال�صومال وال�سودان و�إرترييا
واملك�سي���ك… والكث�ي�ر الكث�ي�ر م���ن
البلدان.
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طريــق الهدى

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

امل�سل���م اجلديد غالب���ا ما يكون من
بيئ���ة اجتماعي���ة وثقافي���ة تختل���ف
يف تكوينه���ا ع���ن مفاهي���م وثقاف���ة
البيئ���ة الإ�سالمي���ة التي ق���د تكون
�سبب���ا يف دخول���ه للإ�س�ل�ام ،وهذا
يحت���اج من���ا �إىل �أن نعلم���ه ونعرفه
عن الإ�سالم ،ولك���ن الت�سا�ؤل :كيف
يكون التعليم؟� ،إن هذا الأمر يتطلب
احلكم���ة والتدرج ،فهو قد عا�ش يف
تلك البيئ���ة االجتماعي���ة والثقافية
لع�ش���رات ال�سن���وات ،وورث منه���ا
العادات والتقاليد والعقائد.
يقول ابن �سريين:
�إنك �إن كلفتني ما مل �أطق
�ساءك ما �سرك مني من خلق

وعل���ى هذا فالبد لن���ا �أن نتدرج يف
تعلي���م امل�سل���م اجلديد ،ونب���د�أ معه
بالعمومي���ات ،وال ندخ���ل مع���ه يف
التفا�صي���ل املغرق���ة التي تذهب به،
وحت���دث نوعا من الت�ش���وه يف تلقي
العلوم ،واختالط الأمر لديه ،خا�صة
�إذا م���ا تداخل���ت �أثناء تل���ك الفرتة
�أمور وظروف �أخرى ،ومن هنا البد
�أن يتم �أمر التعلم على مراحل ،وقد
كان النبي [ قدوتنا يف هذا الأمر
فعندم���ا �س�أل جربي���ل عليه ال�سالم
النب���ي [ ع���ن الإ�س�ل�ام قائال :يا

حمم���د �أخربين عن الإ�سالم .فقال
ر�سول اهلل [“ :الإ�سالم �أن ت�شهد
�أن ال �إل���ه �إال اهلل و�أن حممد ر�سول
اهلل وتقي���م ال�ص�ل�اة وت�ؤت���ي الزكاة
وت�ص���وم رم�ض���ان وحت���ج البيت �إن
ا�ستطعت �إليه �سبيال”.
ويف حديث ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل
عنهم���ا -يف بعث النب���ي [ معاذاً
�إىل اليم���ن قال� :إن���ك �ست�أتي قوماً
من �أهل الكتاب فادعهم �إىل �شهادة
�أن ال �إل���ه �إال اهلل و�أين ر�س���ول اهلل؛
ف����إن هم �أطاعوا ذل���ك ف�أعلمهم �أن
اهلل افرت�ض ...احلديث.

ال ينبغ��ي تكليف
المسلم الجديد بما
ال يطيق فاإلس�لام
دين السعة واليسر
وم���ن جمي���ل الن�صائ���ح الرتبوية ما
�أورده الإم���ام البخاري يف �صحيحه
عن علي ب���ن �أبي طالب معلقاً قال:
حدث���وا النا�س مبا يعرفون� ،أحتبون
ِّ
�أن يك���ذب اهلل ور�سوله [ .وروى
الإم���ام م�سل���م ع���ن عب���د اهلل بن
م�سعود ] قال“ :ما �أنت حمدث
قوماً حديثاً ال تبلغه عقولهم �إال كان
لبع�ضهم فتنة”.

فكان املنهج النبوي يف تعليم امل�سلمني
هو التدرج ومراعاة �أحوالهم ،فيبد�أ
بالعمومي���ات الت���ي هي �أق���رب �إىل
العق���ل والقل���ب والنف����س ،ف����إذا ما
ا�ستوع���ب العمومي���ات �سه���ل عل���ى
امل�سل���م اجلديد تعل���م باقي الطاعات لذل���ك قامت العديد من امل�ؤ�س�سات
وما فر�ضه عليه من �أحكام و�شرائع .والهيئ���ات واملراك���ز بعم���ل برام���ج
ولذل���ك نن�ص���ح �إخوانن���ا الدع���اة رعاية للم�سل���م اجلديد بعد دخوله
والداعي���ات بع���دم تكلي���ف امل�سل���م الإ�سالم �سواء من الناحية ال�شرعية
اجلدي���د مب���ا ال يطيق ،فق���د جعل �أو النف�سي���ة �أو االجتماعي���ة ،بحيث
اهلل ع���ز وجل يف الدي���ن من ال�سعة تراع���ي جوان���ب الت���درج ومراع���اة
والتي�س�ي�ر ما مل يوجد يف دين �آخر� ،أحواله قب���ل الإ�س�ل�ام ،ليندمج مع
ق���ال تع���اىل} :قَ��� ْد َجعَ��� َل اهلل ِل ُك ِ ّل جمتمعه اجلديد ويتناغم مع تعاليم
َ�ش ْيءٍ َق ْد ًرا{.
الإ�سالم و�أحكامه.
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د .ماجد العصيمي
المدير التنفيذي ومؤسس «مركز ركن الحوار»

طموحنا تأهيل
 60ألف شخص
من المعرفين باإلسالم
خالل عامين
يقوم “مركز ركن احل�������وار” على �إيجاد
�أر�ضية منا�سبة للحوار املبا�شر والنقا�ش
احلر عرب �ش�������بكة الإنرتن�������ت مع الفئات
وال�شرائح امل�س�������تهدفة باحلوار ب�أف�ضل
الو�س�������ائل التقني�������ة املتاح�������ة ،وب�أمه�������ر
الكف�������اءات والك�������وادر امل�ؤهل�������ة للح�������وار
الإلك���ت���روين ع���ب���ر الإنرتن�������ت للتعريف
بالإ�سالم ،و�إي�صال ال�صورة احلقيقية عنه
�إىل �أكرب قدر من م�ستخدمي الإنرتنت.
اكت�س�������ب �ض�������يفنا �أ�سا�س�������يات ج�������ودة
العمل من خ���ل���ال عمله يف التخطيط
اال�س���ت���راتيجي يف ك���ب���رى ال�ش�������ركات
ال�س�������عودية ،وانطلق منها �إىل تطبيقها
يف العم�������ل الدع�������وي ،ف�أثم�������ر العم�������ل
خالل �أربع �س�������نوات بالتعاون مع بع�ض
ال�شخ�ص�������يات عن ت�أ�س�������ي�س “مركز ركن
احلوار” ،ليكون املركز الأول املتخ�ص�ص
يف دعوة غري امل�سلمني �إىل الإ�سالم عرب
الإنرتنت.
22

( )135ــ مايــو  2014ــ جمادي الآخرة

1435

• بداية تعرف قراء الب�شرى ب�شخ�صكم
الكرمي؟

ت�أ�س��������س املرك�������ز عل�������ى قواعد و�أ�ص�������ول
متينة� ،سواء من ناحية العمل الدعوي
�أو الإداري �أو املواردي ،لينطلق وي�س�������بق �إنن���ي �سعيد بهذا اللق���اء ،وتواجدي مع
غريه من امل�ؤ�س�س�������ات الت�������ي كان لها باع جملة الب�شرى..
طويل يف العمل الدعوي.
ماجد الع�صيمي ،عملت ب�إدارة التخطيط
متي�������ز املرك�������ز ع�������ن غ���ي���ره م�������ن املراكز اال�سرتاتيج���ي ب�شرك���ة �أرامكو ملدة ع�شر
والهيئ�������ات مب�������ا قدم�������ه على ال�س�������احة �سن���وات� ،أم���ا بالن�سب���ة للعم���ل الدعوي
م�������ن عمل تخ�ص�ص�������ي �س�������بق الكثريين فق���د ا�شرتك���ت مع جمموعة م���ن الإخوة
بخطوات ثابتة �سريعة ،ومازال يخطو يف ت�أ�سي�س رك���ن احلوار لتوظيف التقنية
خط�������وات �أخرى يف الكثري من املجاالت يف جم���ال العم���ل الدع���وي وتعريف غري
امل�سلم�ي�ن بالإ�س�ل�ام ،من خ�ل�ال احلوار
التي تتعلق بالدعوة عرب الإنرتنت.
الإلك�ت�روين� ،أو تعليم امل�سل���م اجلديد �أو
لقا�ؤن�������ا الي�������وم م�������ع املدي�������ر التنفيذي ت�أهي���ل وتدريب ال�شباب للدعوة �إىل اهلل،
وم�ؤ�س��������س “مركز ركن احلوار” ال�س�������يد وتوظي���ف التقني���ة يف الدع���وة �إىل اهلل,
ماج�������د الع�ص�������يمي ،نتج�������ول يف املركز �أي�ضا �أعمل يف املجال الوقفي ،والتقنيات،
لنتع�������رف عل�������ى الت�أ�س�������ي�س والأهداف ،والرتجمة الإ�سالمية ،وا�ستخدام التقنية
وننه�������ل م�������ن اخل���ب���رات الدعوي�������ة التي يف الرتجمة وتطويرها ،وع�ضو يف اللجنة
اكت�س�������بها خ���ل���ال رحلت�������ه الدعوي�������ة يف الدائمة لتطوير العمل الدعوي والتطوعي
املركز .ف�إىل ما جاء يف اللقاء:
يف اململكة العربية ال�سعودية.

حـوار� :أن�س اخلليفة /مدير التحريـر

• م�������ا ه�������و الذي �أث�������ر يف ماجد الع�ص�������يمي
لينطلق هذه االنطالقة الدعوية الكبرية؟
نح���ن احلم���د هلل باململك���ة العربي���ة
ال�سعودية والدول العربية يف بيئة حمبة
للخري ،فالأ�س���رة واملجتمع ي�ساعدونك
للعم���ل الدعوي ،ولعل م���ن �أبرز الأمور
التي وجهتني ه���ي الوالدة حفظها اهلل
تعاىل ،وقد كان يل موقف طريف معها،
وكان قبل عام ون�صف ،وجعلني �أقرر �أن
�أتفرغ للعمل الدعوي ب�شكل كامل ،وهو
عندما قال���ت يل�“ :إن اهلل عزوجل �إذا
�أراد للإن�س���ان �أن ي�سخ���ر وقته وجهده
ومال���ه وعمل���ه يف جم���ال يخ���دم في���ه
الدنيا والآخرة ،فال يت�أخر لأن هذا هو
اال�ستثم���ار احلقيقي� ،أم���ا بقية العمل
الدني���وي فهو م�ؤقت زائ���ل منته” ،ف�إذا
م���ا �سمعت مث���ل هذه العب���ارة من �أعز
خمل���وق يف الدنيا يجعلك تتحفز للعمل
يف ه���ذا العم���ل �أك�ث�ر ،وت�ستم���ر فيه،
وكذلك الوالد ،والإخوة ،كانوا حمركني
�أ�سا�سيني يل يف هذا العمل.
• “ركن احلوار” الفكرة والت�أ�سي�س؟
عندم���ا ت�أ�س�س ركن احلوار كانت هناك
تناف�سية �شدي���دة يف املنطقة ال�شرقية،
وكانت هناك م�شكلة نريد لها حال ،وهي
نظ���رة ال�شباب ال�سلبية للعمل الدعوي،
ف����إذا ما �س�ألنا �أي �ش���اب �أو �شابة :ملاذا
ال تتط���وع وتعم���ل يف جم���ال التعريف

• ما هي فئة العاملني مع املركز؟

بالإ�س�ل�ام؟ ..رد بب�ساط���ة مبا�ش���رة:
�إنن���ي ال �أمتلك العلم ،واملهارات ،ول�ست م���ن يعم���ل م���ع املرك���ز ه���م م���ن �شتى
ال�شخ����ص املنا�س���ب للعم���ل الدع���وي ،الفئات العمرية ،ومن �شتى اجلن�سيات،
و�إنني ل�س���ت الداعي���ة ال�سميط رحمه واملرك���ز لديه الآالف من املتطوعني من
اهلل� ،أو غريه من ال�شيوخ..
ال�شريح���ة املثقف���ة ،وكث�ي�ر منه���م الآن
ه���ذه النظرة ال�سلبي���ة كانت حتتاج �إىل �أ�صب���ح لديه م�شروع دع���وي خا�ص به،
معاجل���ة ،وبالتايل كان���ت ر�سالة املركز ولديه الطموحات والأهداف.
ه���ي“ :الدع���وة �إىل اهلل والتعري���ف • كيف كانت االنطالقة؟
بالإ�سالم هي مهم���ة كل م�سلم” ،ولكن
عل���ى كل م�سل���م �أن يح���دد �إمكانات���ه انطلق املركز يف مار�س 2011م ،واليوم
ومهارات���ه ،وامل���وارد املوج���ودة لدي���ه ،املرك���ز -بف�ضل اهلل -انتهى من مرحلة
ويح���اول �صقل تلك املهارات ،بحيث �أن الت�أ�سي�س الأوىل ،وبد�أنا املرحلة الثانية
يقدم لهذا الدين ما يتناغم مع �إمكاناته ،يف ت�أ�سي�س م�شاري���ع املركز ،وب�إذن اهلل
عال جداً.
ف�ل�ا يتجاوز وال يفتي مب���ا ال يعلم ،وال الطموح ٍ
يك���ون �سلبيا فيقعد عن ممار�سة العمل • كيف لنا �أن نحفز ال�شباب للم�شاركة
الدعوي.
يف العمل الدعوي؟
وكذل���ك كان هن���اك بالن�سب���ة للمنطقة
ال�شرقي���ة وف���رة يف امل���وارد الب�شري���ة
املختلف���ة ،معظمه���م �أ�صح���اب عل���م
�شرع���ي ،يكفي���ه ملمار�س���ة دين���ه ،ب���ل
�أحيانا ي�ساعد الآخرين ،ومعظم ه�ؤالء
در�س���وا يف ال�ش���رق والغ���رب ل�سن���وات
طويل���ة وعملوا هن���اك ،وبالت���ايل فهم
امتلكوا اجلانب الثقايف ،يف التعامل مع
غري امل�سل���م ،وامتلكوا اللغ���ة ومهارات
التوا�صل االجتماعي مع غري امل�سلمني،
وبالت���ايل فق���د دفعن���ا ه����ؤالء للعم���ل
الدعوي واعتربناهم ثروة.

ال�شب���اب دائما ينتظرون منا �إيجاد بيئة
وحا�ضنة عمل تنا�سبهم ،ويحتاجون منا
�أن ن�ت�رك لهم جمال الإبداع ،و�أن يكون
العامل معه���م واجلهة الت���ي ت�ستقبلهم
جه���ة متتل���ك اخل�ب�رة يف التعام���ل مع
ال�شخ����ص املتط���وع ،ومت���ى وجدنا بيئة
بهذه املوا�صف���ات ف�سوف جند ال�شباب
مقب�ل�ا عل���ى التط���وع ،بل �إنه���م �سوف
يبدع���ون �إبداع���ا رائع���ا ،وبف�ض���ل اهلل
�أ�صب���ح املرك���ز قبل���ة لل�شب���اب ،حي���ث
يتواف���دون باملئات ،حت���ى �إنهم جتاوزوا
الطاقة اال�ستيعابية للمركز.

تغييــر نظـرة
الشباب السلبيـة
للعمل الدعـوي
كانت السبب وراء
تأسيس المركز
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• معدالت �إ�شهار الإ�سالم يف املركز؟

• ما ال�������ذي دفعك�������م �إىل اختيار جمال
الدعوة عرب الإنرتنت؟
ي�سلم يف املركز يوميا من � 6-4أ�شخا�ص،
ع���ال ،وغالبا ما وقب���ل هذا اللقاء �أ�سلم �شخ�صان خالل
طم���وح ال�شباب دائما
ٍ
يتهمون ب�أنهم �أ�صحاب حما�س ،وتعجل ،جل�ستنا هذه ،وال�س���ر يف ذلك الإ�سالم
وحينما ت�ضع بيئة �صاحلة للعمل ،ف�إنك نف�س���ه ،فمت���ى عر�ض الإ�س�ل�ام ب�شكل
جتد بيئة عملية و�صاحلة للعمل ،وذات يلي���ق بهذا الدين� ،سيجد �آذانا م�صغية،
نتائ���ج عالية ،فلما عم���ل ال�شباب على وقلوبا منفتحة لذلك.
فك���رة املرك���ز كان الطم���وح ه���و كيفية الفك���رة هي كيف ن�ستطيع ت�سخري هذه
�إر�س���ال ر�سال���ة الإ�س�ل�ام �إىل العامل؟ ،الأدوات؟ ،مبا يتناغم مع الع�صر اليوم،
لتحقيق احلدي���ث ال�شريف الذي يقول وينا�س���ب ال�شريح���ة امل�ستهدفة ،العمل
فيه �صلى اهلل عليه و�سلم“ :ليبلغن هذا يوج���د فيه حتد ،ولي����س بال�سهل ،ولكن
الأمر م���ا بلغ الليل والنه���ار ،وال يرتك ال يوجد �شيء ا�سمه م�ستحيل.
اهلل بي���ت م���در وال وب���ر �إال �أدخله اهلل
• �أب�������رز التحديات التي تواجه املركز يف
هذا الدين ،بعز عزيز �أو بذل ذليل،”..
امل�شوار الدعوي؟
وبف�ضل اهلل ف�إننا بد�أنا ن�شاهد م�صداق
احلدي���ث �أيامنا ه���ذه ،فخدمات املركز �أكرب حت���د نواجهه ه���و كيفي���ة �إر�سال
ت�ص���ل �إىل  200دول���ة حول العامل عرب امل�شاع���ر م���ن الداعي���ة �إىل املدع���و؟،
التقني���ات احلديثة ال تر�س���ل امل�شاعر،
الإنرتنت.
تر�س���ل فق���ط املحت���وى ،واملعلوم���ات،
لق���د قمنا بعم���ل درا�سة قب���ل الدخول وال�ص���ور ،ولك���ن ال تو�ص���ل امل�شاع���ر،
للدع���وة ع�ب�ر الإنرتن���ت ،خ�صو�صا مع بعك�س ما �إذا كان ال�شخ�ص �أمامك على
القن���وات الف�ضائي���ة ،ه���ل ن�ستثمر يف طاولة واحدة ،حينها ت�ستطيع �أن تو�صل
القن���وات الف�ضائي���ة �أم الإنرتن���ت؟ ،ل���ه م�شاع���رك بكل قوة ،وه���ذه م�شكلة
وكان ملخ����ص الدرا�س���ة �أن الإنرتن���ت تواجهها التقنية ،ونحن نحاول جتاوزها
ه���و امل�ستقب���ل ،لأ�سب���اب كث�ي�رة ،منها ببع����ض الأدوات الإ�ضافي���ة ،والتحدي
ن�سب���ة النمو الهائ���ل �سنوي���ا ،والتكلفة الآخ���ر هو النم���و الهائ���ل يف اخلدمة،
املالية القليل���ة ،وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية حيث يدخل لدينا �أكرث من � 4000آالف
املتخ�ص�صة التي تعمل ب�أ�سلوب م�ؤ�س�سي �شخ����ص عل���ى "ركن احل���وار" يف اليوم
قليل���ة يف جم���ال الإنرتن���ت ،وهذا كان الواح���د ،وكلهم يتوقع���ون �أن نقدم لهم
حمفزا ليكون لنا يد يف هذا الباب.
خدمة راقية ،تليق بهم وبالإ�سالم ،مما

االستثمار الحقيقي هو
تسخير الوقت والجهد
والمال في مجال يخدم
فيه الدنيا واآلخرة
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يفر�ض علينا زيادة عدد الدعاة ملواجهة
املركز ,من التحديات �أي�ضا �أن الداعية
الإلك�ت�روين يحت���اج �إىل التناغم ب�شكل
�سريع مع خمتل���ف الثقافات ،واللغات،
والأديان ،فه���و يحاور �شخ�صا ن�صرانيا
م���ن بريطانيا ،ثم بع���د دقائق �سيحاور
�شخ�ص���ا هنديا هندو�سي���ا ...وهكذا..
فه���ل ي�ستطي���ع ال�شخ����ص امل���زج ب�ي�ن
احل�ض���ارات والثقاف���ات ليو�صل ر�سالة
الإ�سالم؟.
• ه�������ل هناك منهج معني عند التعامل
مع غري امل�سلمني يف ركن احلوار؟
�إنن���ا نتبع منهجية معين���ة عند التعامل
م���ع غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن� ،أبرزها �أنن���ا نبد�أ
بتعري���ف ال�شخ����ص بالإ�س�ل�ام بغ����ض
النظر عن ديانته ابتدا ًء ،حتى ال ندخل
يف �سجال وجدال معه ،وو�ضعنا خارطة
ذهنية للداعية ،يب���د�أ بالتدرج فيها مع
ال�شخ�ص املقابل ،ولكن قبل الدخول يف
اجلانب الديني ،نبد�أ مبرحلة التوا�صل
االجتماع���ي ،لبن���اء �أر�ضية م�شرتكة يف
احل���وار ،ويب���د�أ بعد ذل���ك الداعية يف
حماول���ة �إر�س���ال ر�سائ���ل ب�سيطة جدا
ال�ستثارة فكر ال�شخ�ص املقابل ،وخالل
ذل���ك يتم تق���دمي نب���ذة ع���ن الإ�سالم،
ون�شرتط �أال تتجاوز ثالث دقائق ،وهي
“مفاتيح القل���وب” ،وكل �شخ�ص �سوف
ي�سخر اهلل ع���ز وجل مفتاحا لقلبه ،ثم
نب���د�أ يف احلوار والنقا�ش مع ال�شخ�ص،
ثم نبد�أ مع���ه يف النقطة التي ا�ستثارت

اهتمام���ه ،ثم نبد�أ حتوي���ل النقا�ش �إىل تق���دمي نبذة �سريعة ع���ن الإ�سالم حتى حدثونا عن �أكادميية امل�سلمني اجلدد؟
ودورها؟
�أه���م جزئي���ة ،وه���ي “ق�ضي���ة مفه���وم يقتنع ال�شخ�ص باحلوار.
الرب” ،ثم ننتقل �إىل املحطات الأخرى ،ومثال على ذل���ك ،عندما كنا يف ال�سنة ه���ذه الأكادميي���ة به���ا  22داعي���ة على
وهن���اك قاعدة عامة “عدم الدخول يف الأوىل يف املرك���ز ،كان���ت هناك جتربة م�ست���وى الع���امل ،م���ن �أم�ي�ركا ،وكندا،
الأمور الفقهية” ،لأن �أكرث الأ�سئلة التي حت���ت ا�س���م “اخلط���وات الع�ش���ر يف وم�ص���ر والهند وماليزي���ا ،وغريها من
تث���ار عن الإ�س�ل�ام هي �أ�سئل���ة فقهية ،االنتح���ار” ،حي���ث انت�ش���رت ظاه���رة الدول ..فهوالء وع�ب�ر ف�ضاء الإنرتنت
وعن���د النقا�ش مع غ�ي�ر امل�سلمني ف�إننا االنتح���ار ب�أ�سالي���ب غريب���ة ،وعندم���ا جمع���وا يف �أكادميية واح���دة ،وكون �أن
نو�ض���ح له���م �أنن���ا نري���د التح���دث عن يبح���ث ال�شخ����ص ع���ن �أ�سل���وب جديد امل�سلمني اجلدد ينهلون من علم  22من
“�صلب الإ�سالم ،وفل�سفته”.
يف االنتح���ار ،ف�إنه يبحث يف الإنرتنت ،رم���وز الدعوة حول الع���امل ،هذا الأمر
ترتبط �أ�سئلة الكثري من غري امل�سلمني
عن منط احلي�������اة �أكرث م�������ن العقائد..
فما ه�������ي طريقة التعامل مع مثل هذه
الإ�شكاليات؟
نح���ن نتوا�صل مع الآخري���ن من خالل
�أم���ور ته���م املدع���و ،فهن���اك �أ�شخا�ص
يهمه���م اجلان���ب االجتماع���ي و�آخرون
ين�صب اهتمامهم على اجلانب الثقايف،
وبع�ضهم مفتاح القلب هو الأذان ،فنبد�أ
معه يف �شرح الأذان ومفهومه وخطواته،
ثم نبد�أ باالنتقال معه يف مرحلة مهمة،
وك�أنن���ا نق���ول� :إن كان ه���ذا املو�ض���وع
يهم���ك ،وه���و جزء م���ن الإ�س�ل�ام ،ف�إن
احلل يف الإ�س�ل�ام بعموميته ،ومعرفته
ب�شكل عام ،ونبد�أ يف تعريفه بالإ�سالم،
وعندم���ا يكون ال�شخ����ص مقتنعا �سوف
ي�ستمع ،وبالت���ايل كانت هذه اخلطوات
كلها بد ًءا م���ن التوا�صل االجتماعي ثم

و�سيج���د �صفحتنا ،ويدخ���ل يف الع�شر
خطوات ،ويجد ما يبحث عنه� ،إال �إنه يف
اخلط���وة العا�شرة يجد احلوار ،ويدخل
احلوار ونحاول �أن نثبت لهذا ال�شخ�ص
�أن االنتح���ار لي�س �سبيال �صحيحا ،و�أن
هن���اك حل ،خا�صة و�أن���ه يعاين الفراغ
الروح���ي ،ويف النهاية ي�ستجيب وتنتهي
امل�شكلة.
هل هناك �شرائح تقومون مبخاطبتها
من خالل الركن ي�ص�������عب العمل معها
ميدانيا؟
بالفع���ل هذه ال�شرائح موجودة ،فهناك
�أ�شخا�ص حياتهم يف البحار واملحيطات،
وال يجدون �سبيال �إال الدعوة عن طريق
الإنرتن���ت ،وكذل���ك فئ���ة “املنتحرون”،
وهن���اك م�ش���روع جدي���د للمرك���ز يهتم
ب�شريح���ة “ال�ص���م والبك���م” م���ن غري
امل�سلمني لتعريفهم بالإ�سالم.

لي����س بال�سه���ل ،فه���و ال ميك���ن �أن يتم
ميدانيا ،وهذه ميزة التقنيات اليوم.
ما هي �أق�سام “ركن احلوار”؟.

املرك���ز يف ال�سن���وات الأوىل رك���ز على
 4م�شاري���ع رئي�سي���ة ،برنام���ج احل���وار
الإلكرتوين ،ويخت����ص باحلوار مع غري
امل�سلم�ي�ن ،ب�سب���ع لغات ،ويخ���دم �أكرث
من � 4آالف �شخ�ص يوميا عرب احلوار،
وي�سل���م فيه يوميا م���ن � 5-4أ�شخا�ص،
ويعمل فيه  60معرفا للإ�سالم ،يقدمون
اخلدمة ب�شكل حلظي ،والربنامج الثاين
وه���و �أكادميية امل�سلم�ي�ن اجلدد ،وهي
حا�ضنة تربوية للم�سلم اجلديد ،تعتني
ب���ه �إلكرتوني���ا وتتعامل معه ع���ن بعد،
وتقدم له اخلدم���ة التعليمية ،والفتوى،
اال�ست�ش���ارات النف�سي���ة واالجتماعية،
والقانوني���ة ،وتخ���دم امل�سل���م اجلديد،
وك�أنه���ا مرحل���ة مو�آخ���اة ،ويوجد عرب
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حوار العدد

المركز حصل على جائزة
التميز في السعودية
كأفضل منظمة دعوية في
التميز المؤسسي واإلداري

العام ،وهذا النظام يدل امل�سلم اجلديد
والفي�س بوك ،وبنج ،واليوتيوب.
نحن نقوم بالإع�ل�ان يف تلك ال�شركات �إىل جمي���ع املراكز الإ�سالمي���ة و�أماكن
املفت�ي�ن ،والدع���اة و�أئم���ة امل�ساج���د،
ب�سبع لغات ،وهي الإجنليزية والفلبينية
واملطاعم احلالل.
والإ�سباني���ة ،والربتغالي���ة وال�صيني���ة،
والفرن�سي���ة والأملانية ،وندفع لها مقابل مل�������اذا يتخ�������وف البع�ض م�������ن دعوة غري
امل�سلمني ويراها مهمة �صعبة؟
مادي.

الأكادميي���ة �أك�ث�ر م���ن � 8آالف �شخ�ص
يتعلم���ون فيه���ا ،ويتخ���رج منه���ا قرابة
الـ� 600شخ�ص �شهريا ،ب�أكرث من 100
دول���ة حول الع���امل ،وهذه مي���زة العمل
الإلكرتوين ،وهذا امل�شروع ي�شرف عليه
ال�شيخ جعفر �إدري�س ،والربنامج الثالث
ه���و �أكادميية ر�س���ل ال�سالم ،وهي تهتم
ه�������ل هن�������اك م�ش�������اريع وبرام�������ج معينة
بت�أهيل املعرفني للإ�سالم ،وتدرب فيها
يقدمه�������ا رك�������ن احل�������وار للم�س�������لمني
حت���ى الآن قرابة � 2000ش���اب و�شابة،
اجلدد؟
وقريبا �سوف تنطلق باللغة الإجنليزية،
ونطمح �أن يتم تدريب � 60ألف �شخ�ص عندما ي�سلم ال�شخ�ص ،تقوم الأكادميية
بتدريب ال�شخ�ص على برنامج ملدة ثالثة
خالل �أول �سنتني.
�أيام ،يتعلم في���ه �أب�سط الأمور ،ويراجع
الربنامج الأخري ه���و برنامج �إعالمي،
معن���ى ال�شهادت�ي�ن ،وح���ركات ال�صالة،
وكان املفرت����ض �أن يك���ون �أول برنام���ج
والت�سبيح ،ثم يدخل يف برنامج ت�أهيلي
لأن���ه البوابة ،وب���دون الإعالم لن ت�صل
مل���دة �شه���ر كام���ل ،يتعل���م في���ه مبادئ
�إىل ال�شريحة امل�ستهدفة ،ولكننا ت�أخرنا
الإ�س�ل�ام ،والعقيدة والفق���ه ،وال�سرية،
ل�سبب�ي�ن ،هم���ا  1-ا�ستكم���ال البني���ة
وكيف يتعامل مع جمتمعه بعد �إ�سالمه،
التحتي���ة 2- ،تهيئة الربامج الإعالمية،
�إذ حتت���اج �إىل برام���ج �ضخم���ة ج���دا ،وم���ع زوجته ،و�أبنائ���ه ،وجنعله يظل يف
بحيث ت�صل ب�شكل مميز يليق بالإ�سالم ،توا�ص���ل اجتماعي ،ولك���ن يف �إطار من
بحيث ت�صل �إىل �أكرب �شريحة ممكنة .مبادئ الإ�سالم وتعاليمه.
�أف�ضل �أ�ساليب جذب غري امل�سلمني �إىل وبعد ذل���ك يلحق ب�أكادميي���ة الر�سل �أو
برنامج الدبلوم ملدة �سنة ون�صف ،وهذا
احلوار؟
الأخري �سوف ينطلق قريبا.
الآن نحن نعلن يف �أكرث من � 6آالف �شبكة
غربية ،مث���ل نيويورك تاميز ،و�أجنلو�س �أبرز �س�������بل التوا�صل بينكم وبني امل�سلم
تامي���ز ،و�أغل���ب اجلرائ���د الت���ي عليها اجلديد حول العامل؟
متابع���ة �إلكرتونية ،ولي�س���ت ال�صحافة هناك نظام ال���ـ GISداخل الأكادميية،
الورقي���ة ،وكذل���ك �شب���كات جوج���ل ،وه���ذا �س���وف يدخ���ل �إىل العم���ل هذا
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�أحد الأ�شخا�ص كان يعمل لديه �شخ�ص
نيب���ايل من عام ون�صف ،ومل يكلمه عن
الإ�س�ل�ام ،وم�ست�صع���ب الأم���ر ،فقل���ت
ل���ه� :إذا كان لديك ه���ذا ال�شخ�ص فقل
ل���ه :ممك���ن �أعر����ض علي���ك الإ�سالم؟،
وا�ست�صع���ب الأم���ر ،فقلت ل���ه :قل له:
علي،
ممك���ن ت�سلم؟ ،ف�إذا وافق فات�صل َّ
فعندم���ا عر����ض علي���ه الإ�س�ل�ام ،قال
الرجل :من زمان و�أنا �أريد الإ�سالم!!.
يراع�������ي املرك�������ز يف عمله نظ�������ام اجلودة
ال�ش�������املة ..كي�������ف تو�ص�������لتم �إىل ذل�������ك
الأمر؟
املركز معتمد م���ن الأيزو كمركز حلوار
الثقافات ،وح�صلن���ا على جائزة التميز
يف ال�سعودية ك�أف�ضل منظمة دعوية يف
التميز امل�ؤ�س�س���ي والإداري ،ويف جمال
اجل���ودة ،وبف�ض���ل اهلل املرك���ز يطب���ق
املعاي�ي�ر العاملي���ة يف العم���ل امل�ؤ�س�سي
كجه���ة خريي���ة ،وكنا نناف����س منظمات
عمره���ا من � 10سن���وات �إىل � 15سنة،
وم���ن ف�ض���ل اهلل ح�صلن���ا عل���ى املركز
الأول يف الفئة التي كنا فيها.

دعوتن ـ ـ ــا

ق�صة ت�أثر بها ماجد الع�صيمي يف عمله
الدعوي؟
هن���اك �أح���د الإخ���وة يدع���ى “ماثي���و”
�أ�سرتايل اجلن�سية ،دخ���ل الإ�سالم قبل
�أك�ث�ر من ع���ام ون�ص���ف ،وناق�ش معظم
الدع���اة املوجودين باملرك���ز ،حتى بلغت
جمموع احلوارات معه  221حوارا ،ويف
احلوار الأخري نطق بال�شهادة ،وكان يبلغ
م���ن العم���ر ال�سابعة ع�ش���رة ،ومن كرثة
احل���وارات �أ�صبح لدي���ه ح�صيلة علمية،
لدرجة �أنه كان ي�س�أل عن رفع ال�سبابة يف
ال�صالة ،و�أر�سلناه للمركز الإ�سالمي يف
�أ�سرتاليا للتدري���ب ،و�أخذ كل الدورات،
منه���ا دورة � 3شه���ور يف ت�أهي���ل الدعاة،
ودخ���ل على نظام ركن احلوار وطلب �أن
يكون داعية ،ورف����ض امل�شرف حيث �إنه
مل يبلغ الثامن���ة ع�شرة من عمره ح�سب
علي ،فطلبت منه
لوائح املركز ،ثم �أحاله َّ
�أن ينتظر فرتة يعمل خاللها مع الدكتور
ذاكر نايك ،فرف�ض ،و�ألح ،فوافقت على
�أن يك���ون م�ساعد داعي���ة يتعلم ويتدرب
فقط ،و�أال يتح���اور مع �أحد ،و�أثناء فتح
النظام ليال وجدت���ه يتحاور مع �شخ�ص
هندو�س���ي ،وغ�ضبت لأن���ه �أخل بالعهد،
ومل ي�ستط���ع ال�ص�ب�ر حت���ى تنته���ي مدة
الثالث���ة �شهور ،ولكن كان احلوار م�ؤثرا،
وا�ستغربت كيف �أننا كم�سلمني ال نطرح
الإ�س�ل�ام مبث���ل ه���ذه الق���وة ،وانتظرت
�إىل �أن ينته���ي م���ن احل���وار ،و�أر�سل له
ر�سالة تربوية ،ع���ن �صفات امل�سلم ،ورد
باالعتذار والت�أ�سف ،فقال يل� :إن الدعاة
مل يكون���وا موجودي���ن يف ه���ذه اللحظة
على النظام ،ودخ���ل الهندو�سي ي�س�ألني
ع���ن الإ�سالم؟ ،فهل يج���وز �شرعا �أن ال
�أرد عليه؟ ،و�أن���ا الوحيد املوجود ،والآن
�أ�صبح “ماثيو” (عمر) ،من خرية الدعاة
�أ�سل���م على يدي���ه � 9أ�شخا�ص ،وذلك يف
�شهر “�صفر”.
كلمة �أخرية؟
جزاكـــــم اهلل كل خيـــر..

اللقمة الحالل!
د .وفـاء بنت نا�صـر العجمي

كلية العلوم االجتماعية  -جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
@DrWafa1430

�أقبل �سعد بن �أبي وقا�ص خال النبي [ �إىل الر�سول [ ،فقال له« :ادع اهلل
�أن يجعلني م�ستجاب الدعوة».
كان النبي [ قادرا على �أن يرفع يديه ويدعو اهلل ويقول« :اللهم اجعل خايل
م�ستج���اب الدع���وة» ،لكنه عليه ال�صالة وال�س�ل�ام مل يكن يتعامل مع �أ�صحابه
مبث���ل هذا التعامل .وكان الر�سول [ �إذا طلب���وا منه �شيئا يجعلهم ب�أنف�سهم
يعملون لأجل �أن ي�صلوا �إىل ال�شيء الذي يريدونه.

فالتف���ت الر�س���ول [ مبا�شرة �إىل �سعد ] حتى يعطي���ه منهجا وقال" :يا
�سعد� ،أطب مطعمك تكن م�ستجاب الدعوة".

وهك���ذا �أ�صبح بعدها �سعد ] ال ي�أكل �إال ح�ل�اال ،وي�شدد على نف�سه ،ف�أي
�ش���يء م���ن طعام �أو�شراب فيه �شبه كان يرتكه ر�ضي اهلل عنه ،وقد كان لديهم
يف بيته �شاة يحلبون لبنها ،ويف يوم من الأيام انفلتت هذه ال�شاة ،ودخلت �إىل
مزرع���ة جريانهم و�أكلت ع�شبا ي�سريا ،فلما علم �سعد �أن هذه ال�شاة �أكلت من
مزرعة جريانهم بغري �إذنهم امتنع �أن ي�شرب من لبنها �إىل �أن مات ،خوفا من
�أن يكون هذا اللنب تخلق من ذلك الع�شب.

�سع���د -ر�ض���ي اهلل عنه -بهذه الدقة على نف�سه يف �أن ال ي�أكل �إال حالال �صار
�أبع���د النا�س عن الر�شوة والربا ،وع���ن �أكل �أموال النا�س بالباطل ،وقد ا�شتهر
ب�أنه م�ستجاب الدعاء ،فكان �إذا دعا ارتفع دعا�ؤه واخرتق احلجب ،فال يرجع
�إال بتحقيق املطلوب!.

يق���ول :م���ا رفعت �إىل فمي لقم���ة �إال و�أنا ع���امل من �أين جميئه���ا ..ومن �أين
خرجت! .ذاك هو �سر ا�ستجابة الدعاء ..اللقمة احلالل!

وه���ذا �صدي���ق هذه الأمة ر�ضي اهلل عنه ،حتكي عنه عائ�شة ر�ضي اهلل عنها،
قال���ت" :كان لأبي بكر ال�صديق غ�ل�ام يخرج له اخلراج �-أي ي�أتيه مبا يك�سبه
م���ن اخلراج ،وهو �شيء يجعله ال�سيد على عب���ده ي�ؤديه كل يوم ،وباقي ك�سبه
يك���ون للعب���د -وكان �أبوبك���ر ي����أكل من خراجه ،فج���اء يوما ب�ش���يء ف�أكل منه
�أبوبكر ،فقال الغالم :تدري ما هذا؟ فقال �أبوبكر :وما هو؟ فقال :كنت تكهنت
لإن�س���ان يف اجلاهلية ،وما �أُح�سن الكهان���ة �إال �أين خدعته ،فلقيني ف�أعطاين
لذل���ك هذا ال���ذي �أكلت منه؛ ف�أدخل �أبوبكر يده فقاء كل �شيء يف بطنه"(رواه
البخاري).

فت�أمل���وا كي���ف �أن �أب���ا بكر �أكل من ه���ذا الأكل وهو ال يعلم م���ن �أين هو! فلما
علم قاءه! مع �أنه معذور بعدم علمه .قال �إبراهيم بن �أدهم" :تريد تدعو؟ كل
احلالل وادع مبا �شئت" (حلية الأولياء.)34/8 ،
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رج ـ ــال من الكوي ــت

إبراهيم حسين علي بوعركي..
أحب بيوت الله ..فصار له في كل بلد
معلم من معالمها
المولد والنشأة

حي���ث �إنه مبج���رد �أن �أكم���ل ال�ساد�سة
ع�ش���رة من عم���ره اعتمد عل���ى نف�سه،
وعمل يف م�صنع للثلج كان ملكا ليو�سف
�أحم���د الغ���امن ،ثم غوا�صا ث���م بحارا..
ليعم���ل �أخ�ي�را على بوم �أحم���د الغامن،
ثم انتقل بع���د ذلك �إىل جمال التجارة،
فعمل مقاوال ثم تاجرا للعقارات.

يف الثال���ث من جمادى الأوىل 1340هـ
الأول من يناير عام 1922م ،وبعد حرب
اجلهراء �شق �سكون فريج الن�صف بحي
ال�ش���رق� ،ص���راخ ولي���د يف بي���ت عائلة
بوعركي ،ومل يكن ذل���ك ال�صراخ �سوى
�ص���راخ الوليد �إبراهي���م ح�سني خمي�س
ح�س�ي�ن علي بوعرك���ي ،وكان مولده يف اإلحسان في حياته
البي���ت الكبري لعائل���ة بوعركي العريقة تع���ددت �أوج���ه الإح�س���ان يف حيات���ه
وامل�شهورة يف الكويت.
ف�شمل���ت بن���اء امل�ساج���د ،فق���ام ببن���اء
م�سج���د �سمي “م�سجد �إبراهيم ح�سني
تعليمه
بوعرك���ي” ب�شارع الريم���وك يف منطقة
ب���د�أ تعليمه ،رحم���ه اهلل ،بتعلم القر�آن حويل بدولة الكويت عام .1979
الكرمي يف ال ُكتّاب عام 1928م ،وعمره
وخارج الكويت ق���ام ببناء م�سجدين يف
�س���ت �سنوات فقط ،وختمه درا�سة عام
دول���ة بنغالدي�ش ما ب�ي�ن عامي 2000
1934م وه���و يف الثاني���ة ع�ش���رة م���ن
 2003م ،كم���ا قام �أي�ض���ا ببناء مركزعم���ره ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك فقد در�س
�إبراهي���م ح�س�ي�ن بوعرك���ي الإ�سالمي
رحمه اهلل اللغة العربية واحل�ساب.
يف بنغالدي����ش ،وانتق���ل منها �إىل الهند
حيث ق���ام ببناء م�سج���د بوا�سطة بيت
عمله وتجارته
انطل���ق الفت���ى �إبراهي���م بوعرك���ي يف الزكاة بتكلفة �10آالف دينار ،وافتتح يف
رحل���ة احلياة العملية مبكرا ،مما �صقل مايو.2007

ببن���اء وت�أثيث م�ستو�ص���ف يف جمهورية
ال�ص�ي�ن ال�شعبي���ة ،ودع���م امل�شروعات
اخلريية بجمعية الإ�صالح االجتماعي،
فكان���ت ل���ه م�ساهمات يف قط���اع �آ�سيا
و�إفريقي���ا ،حيث قام ببن���اء مدر�سة يف
بوركينا فا�سو و�أ�شرف على ت�أثيثها بيت
الزكاة ،وا�ستثم���ر يف ال�سودان مبزرعة
�أبق���ار ،تع���ود بنفعه���ا عل���ى الفق���راء
واملحتاج�ي�ن ،وحف���ر الآب���ار يف ال�صني
وغانا وال�صومال.
كان���ت ل���ه رحم���ه اهلل م�شاري���ع خريية
�أخ���رى مثل كفال���ة الأيت���ام ،وك�سوتهم،
وبن���اء امل�ساكن للفق���راء ،ووقف عمارة
�سكنية ك�صدقة جارية بدولة الكويت.

وفاته

بع���د رحل���ة طويل���ة يف احلي���اة امتدت
على مدار 86عام���ا ،وحفلت ب�سجالت
م�ضيئة م�شرفة م���ن الكفاح والإح�سان
والعط���اء والبذل ،لقي املح�سن �إبراهيم
ح�سني بوعركي وجه ربه الكرمي يف يوم
مواهب���ه ومنى قدراته وو�س���ع خرباته ،وتوجه بعد ذل���ك �إىل ال�صني حيث قام  26يوليو �سنة .2008
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عمـرو عبداملولــى  -باحث �أكادميي

سلسلة دعوية متخصصة في دعوة غير المسلمين

البوذية في الميزان..

دراسـة تحليلية
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عقائـد البوذيـة  -فلسفة الكارما

ما هي الكارما؟...

ذكرن���ا يف الأجزاء ال�سابق���ه �أن البوذية
ا�ستبعدت ق�ضية الألوهية من تعاليمها,
واعتربتها غري �ضرورية حلياة الإن�سان
وكان���ت �أهم مبادئها �أن اخلري يجب �أن
ي�أت���ي باخل�ي�ر ,و�أن ال�شر يجب �أن ي�أتي
بال�ش���ر ,والإن�س���ان ملج����أ لنف�س���ه وهو
�صان���ع م�ص�ي�ره .وم���ن هنا تث���ار بع�ض
الأ�سئله وهي كيف ي�أتي اخلري باخلري؟
وكيف ي�أتي ال�شر بال�شر؟ �أو كيف يكون
ج���زاء الإن�سان؟ ومن يتوىل هذا الأمر،
ومت���ى يك���ون ذل���ك؟ وحاول���ت البوذية
ح���ل ه���ذه امل�شكلة ،والإجاب���ة عن هذه
الت�س���ا�ؤالت ،وذل���ك باعتمادها على ما
�سبقتها �إلي���ه الديانات الهندية ،فكانت
ما ي�سمى بقانون “كارما”.

“الكارم���ا” ه���ي م�صطل���ح �شائ���ع يف
الديان���ات الهنديـــــــ���ة  -الهندو�سيـــــة
واجليني���ة ال�سيخية والبوذية  -وهو من
�ضمن االعتقادات الباطلة يف الديانات
الهندي���ة القدمي���ة ,و«الكارم���ا» كلم���ة
�سن�سكريتي���ة معناها الفعل ،ورد الفعل،
والعم���ل وامل�ص�ي�ر والق���در واجلربي���ة،
و«الكارم���ا» تعن���ي قان���ون التعوي�ض �أو
احل�ساب ،وهي الدافع �أو احلافز للفعل
نف�سه ،وهي التف�سري الأ�سا�سي لكيفية
ح���دوث تقلبن���ا يف ال�شع���ور بال�سع���ادة
والتعا�س���ة و�سببه ،وهو حم���ور اهتمام
الكارما ،وتعرف �أي�ضاً ب�أنها دافع عقلي
يدفع بنا يف اجتاه خربة من نوع خا�ص،
وهي نظري���ة الأ�سباب وامل�ؤثرات ,وتعد
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م�صطلح���ا مهم���ا يف ال�ت�راث الدين���ي
الهن���دي حيث ت�ش�ي�ر �إىل جممل �أفعال
ال�شخ�ص يف واحدة من حاالت الوجود
املتوالي���ة ،وهي تقرر م���ا �سيكون عليه
و�ضعه يف احلال���ة التي تعقب ذلك بعد
�أن حتددت باحلالة التي �سبقتها.
وي�ش�ت�رط يف كارما ثالث �شــــروط هي
 - 1وجود الدافع وهو الرغبة وال�شهوة
 - 2وج���ود الق�ص���د والني���ة  - 3وجود
الفعل �أو احلركة.

فلسفه نظريه الكارما
يُطل���ق لفظ «كارما» عل���ى الأفعال التي
يق���وم به���ا الكائ���ن احل���ي ،والعواقب
عمل من
الأخالقية الناجتة عنها ،ف�أي ٍ
خ�ي�ر �أو �ش���ر� ،سواء كان ق���والً �أو فع ً
ال
�أو جم���رد فكرة ،الب���د �أن ترتتب عليه

«الكارما» هي األفعال
التي يقوم بها الكائن
الحي والعواقب األخالقية
الناتجة عنها

عواقب ما دام قد نَتَج عن وعي و�إدراك
ثمار
م�سبقْ ،وت�أخذ هذه العواقب �شكل ٍ
تنمو ،ومبج���رد �أن تن�ضج ت�سقط على
�صاحبه���ا ،فيكون جزا�ؤهُ �إما الثواب �أو
العِ قاب ،وقد تطول �أو تق�صر املدة التي
تتطلبها عملية ن�ض���وج هذه الثمار �-أو
عواقب الأعم���ال -غري �أنها تتجاوز يف
الأغل���ب فرتة حي���اة الإن�س���ان ،فيتحتم
على �صاحبها االنبعاث مرة �أخرى لينال
اجل���زاء ال���ذي ي�ستحق���ه ،ويعمل نظام
«كارما» عند ه�ؤالء وفق قانون �أخالقي
طبيع���ي قائم بذاته ،ولي�س حتت �سلطة
الأح���كام الإلهية �أي العالقه لها بوحي
�أوال�شرائع ال�سماوية ،وهذا طبيعي لأن
كارما من العقائد الوثنية اخلبيثه.
ويقول «ميت�شيو كوت�شي» «الكارما» هي
م���ن الكلم���ات التي يك�ث�ر ذكرها ويقل
فهمه���ا .فغالباً ما ت�ستخدم هذه الكلمة
ق���در ما �أو ظاهرةٍ روحية
للإ�شارة �إىل
ٍ
ً
معين���ة علم���ا �أن الكارم���ا ه���ي ح���دث
روح���ي ب�إمتياز ,ولق���د �أتت هذه الكلمة
قدمي���اً م���ن ب�ل�اد ال�صني ,وه���ي تعني
العم���ل و�أدخل���ت الحق���اً يف املعتقدات
الأ�سا�سي���ة يف الهن���د و�أ�صبح���ت جزا ًء
ال يتج���زء من العقيدة البوذية ،وتتحدد
وفق���ا للكارم���ا عوام���ل متع���ددة مث���ل
املظه���ر اخلارج���ي واجلم���ال وال���ذكاء
والعم���ر وال�ث�راء واملرك���ز الأجتماعي،
وح�س���ب هذه الفل�سفة ميك���ن �أن يكون

�أكرث من كارما خمتلفة ت�ؤدي يف النهاية دون �أن يك���ون قد فع���ل �شيئاً لهم ،على
�إىل تقم����ص الكائن احلي �شكل �إن�سان ،الأق���ل يف هذه احلي���اة ،كما يعتقد هذا
�أو حي���وان� ،أو�شب���ح� ،أو حت���ى �إح���دى الإن�سان املظلوم.
�شخ�صيات الآلهة.
تقر ه���ذه الفل�سف���ه �أي�ض���ا �أن الكارما

ويزعم ه�ؤالء �أن قانون الكرما يحكم كل
م���ا هو خملوق ،وه���و قانون غري قابل
للتعدي���ل ،ويزعم���ون �أي�ض���ا ً �أن قانون
كارم���ا ي�سري عل���ى الك���ون والكائنات
ب���ل وعلى الأ�شياء كلها ب���دون ا�ستثناء،
ودون خط����أ ،م���ن ال���ذرة �إىل الإن�سان،
ِّ
«املتح�ضر» .وال يخ�ضع
«املتوح����ش» �أو
مل�ؤث���رات خارجة عنه ،مهما كانت ولكن
يف اململك���ة الإن�ساني���ة تك���ون الأ�سباب
ناجت���ة ع���ن �أفعال �ص���ادرة ع���ن وعي
و�إرادة؛ �أي �أن كل عم���ل� ،أو فك���ر� ،أو
�إح�سا�س� ،صاحلاً كان �أم طاحلاً ،يرت ُّد
علين���ا� ،سواء يف هذه احلياة �أو يف حياة
�آتية .ولكن قانون كارما الأخالقي ينطبق
فقط عل���ى الإن�سان ،كونه الوحيد بني
الكائنات الذي يتميز بالإدراك والتعقل.
فكلما كان الإن�سان �أكرث وعياً ومعرفة،
ازداد �ضغ���ط كارم���ا علي���ه ،فالأعمال
�صاحلة �أم طاحل���ة� ،سنتحمل نتائجها،
عاج�ل�ا �أم � ً
ً
آج�ل�ا ،لي����س بال�ضرورة يف
ه���ذه احلياة ،بل رمبا يع���اين الإن�سان
نتائجه���ا يف حي���اة قادم���ة ،بال���والدة
�أو التقم����ص يف حي���اه �أخ���رى تتيح له
الظ���روف املحيطة به فيها التكفري عن
�أخطائه جتاه الآخرين ،وبتحمل �أذ َّيتهم

تنتق���ل بالوارث���ه ،كم���ا تنتق���ل الرتك���ة
املادية للورثة بعد موت قريب ف�إن ثمار
الكارم���ا �أي�ضا تنتقل للأبناء �أحياناً لأن
�صل���ة ال���دم ه���ي العن�صر ال���ذي ت�صل
خالله نتائج الكارما للوريث .و�إن كارما
لها �سبب وله���ا نتيجة ،فكارما الطيبة
ت�أتي بنتيجه طيبة ،وكارما ال�سيئة ت�أتي
بثم���رة �سيئ���ة ،وهن���اك عدال���ة جتازي
الإح�سان والإ�ساءة ،وتتحكم يف م�صري
جمي���ع الكائنات امل�سئولة ،وما من �أحد
ي�ستطيع �أن يفلت من يدي هذه العدالة,
ال كان �أو �سماء �أو بحراً
ما من مكان جب ً
�أو براً ي�ستطيع فيه �أحد �أن يتخل�ص من
ح�سنات �أعماله �أو �سيئاتها.

يق���ول �صاحب كت���اب «قان���ون كارما»:
م���ن �أ�صول عقيدتنا البوذي���ة �أن يعتقد
الإن�س���ان �أن���ه الب���د م���ن اجل���زاء على
�أعمال اخلري وال�شر ،و�أن جميع الب�شر
يج���ازون ب�أعمالهم خ�ي�را �أو �شرا طبقا
لقانون العدل الذي ال يرتك �صغرية وال
كبرية من �أعمال النا�س �إال �أح�صاها �إن
كل حرك���ة �أو عم���ل �أو كالم �أو خاط���رة
ال يذه���ب ُ�س���دى ،بل ي�سج���ل ،ويحفظ
وترتت���ب النتائ���ج علي���ه يف امل�ستقب���ل،
ونح���ن ال ن�ش���ك يف �أن الأفع���ال الت���ي
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يقوم بها الإن�سان ب�إرادته ،فت ِ
ُح�سن �إىل
الآخرين �أو ت�سيء ،البد ان يكاف�أ عليها
ذات ي���وم �أو يعاق���ب وفقا لقانون عادل
دقيق ،وهو قان���ون كارما» ،وقد و�صف
ه���ذا امل�ؤلف البوذي ه���ذا القانون ب�أنه
ه���و امل�سيطر على كل حي���اة يف الكون،
والع���ادل الذي ال يرحم الإن�سان بعمله,
وه���و الق���در بدون مق��� ّدر ،لأن���ه يعمل
عفوي���ا من تلقاء نف�س���ه ،ثم يقول :وقد
ي�صع���ب علين���ا فهمه فهم���ا دقيقا لأنه
ف���وق ح���دود العق���ول .وللتخل����ص من
الكرما يظل الإن�سان يولد وميوت –لأن
هن���اك كارم���ا متعلقه ب���ه -حتى تطهر
نف�س���ه وتنتهي رغبات���ه ،و�إذ ذاك تقف
دائ���رة عمله ومعها حياته املادية فيبقى
روحا خالدا يف نعيم خالد وهي مرحلة
«النريفان���ا» �أو اخلال�ص -من الكارما-
الت���ي قد حت�ص���ل يف الدني���ا بالتدريب
والريا�ض���ة ،وهن���اك عدة ط���رق �آخرى
لإبط���ال �أو حتييد هذه الكارما ال�سلبية
منها التحلي باحلكمة والتعقل.

أنواع الكارما

هن���اك كارم���ا ف���ردي ،وهن���اك كارم���ا
جماعي ،وهن���اك كارما وطني ،وهناك
و�أخ ً
ريا ميكن �إجمال القول ب�أن الفل�سفة كارم���ا خا����ص بجن����س ب�ش���ري مع�َّي�,ننَّ,
البوذي���ه تزع���م �أن الكارم���ا ه���ي حياة فالكارم���ا الفردي �أو اجلماعي هو نتاج
الإن�سان كلها.
�أفع���ال ،واعية �أو غري واعي���ة ،لفرد �أو
جمموع���ة من الأف���راد؛ وق���د تراكمت
الكارما في الكتب البوذية
ه���ذه الأفعال على م��� ِّر الزمن وظهرت
يع���د االعتق���اد بالكارم���ا م���ن �أ�ص���ول للوج���ود يف ظ���روف معينه ،مب���ا ي�ؤدي
االعتق���اد يف البوذية ،ففي «تري بيتاكا �إىل نتائ���ج مرئية� ،سواء يف هذه احلياة
� »459إح���دى الأ�سف���ار البوذي���ة ين�ص �أو يف احلي���وات الآتي���ة ،فهناك الكارما
عل���ى �أن الإميان بالكارم���ا من املباديء ال���ذي جلبن���اه معن���ا من حي���اة �سابقة،
الأ�سا�سي���ة الت���ي يجب عل���ى كل بوذي وهن���اك الكارم���ا الذي نخلق���ه يف هذه
�أن ي�ؤم���ن بها .وه���ي �أربعة 1- :الإميان احلي���اة وندف���ع ثمنه �أو نكاف����أ عليه يف
با�ستنارة بوذا  2-الإميان بقانون كارما ه���ذه احلياة نف�سه���ا؛ وهن���اك الكارما
 3الإميان بثمرة كارما خريها و�شرها .ال���ذي ينتظر الظ���روف امل�ؤاتية للظهور 4الإمي���ان ب����أن ثمرة كارم���ا يف حياة يف م�ستقب���ل قري���ب �أو بعي���د قد ميتدالإن�س���ان الراهنة ،بع�ضها من عمله يف لعدة حي���وات م�ستقبلية ،هناك الكارما
هذه احلي���اة وبع�ضها الآخ���ر من عمله ال�صالح والكارما ال�سيئ.
يف احلياة ال�سابقة ،فالعمل الذي يعمله ومبق���دار وعينا لأعمالن���ا تكون النتائج
الإن�سان هو عمل���ه ،ولي�س لغريه تدخل �أثق���ل �أو �أخ���ف؛ فكلم���ا كان الكارم���ا
�ص َرت م���دة احلياة
فيه ،و�أنه م�سئول عن عمله مهما كان .الف���ردي �صاحل���اً َق ُ
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على الأر�ض وكلما �أمعن الإن�سان يف غ ِّيه
وجبت عليه احلياة مدة �أطول لي�ستنفد
جزءاً من هذه الكارما الفردي املرتاكم.
والكارما اجلماعي ه���و حم�صلة �أفكار
و�أعم���ال جمموع���ة كب�ي�رة م���ن الب�شر
ق���د متتد لت�ص�ي�ر كارما وطني���اً ،حيث
يعاين �أ�صحابه من احلروب واملجاعات
والآالم ،لأنه���م يف حياته���م ال�سابق���ة
�أو�سع���وا ال�شع���وب الأخ���رى �ش���روراً
وا�ضطهاداً وعن�صرية وا�ستعمارا.

الكارما في الديانات قبل البوذية
�إن الكارما التي قال بها بوذا و�أتباعه قد
�سبقت���ه �إليها ديانات الهن���د وفل�سفاتها
«كالربهمي���ة» ،و»اجليني���ة» وغريهم���ا
م���ن ف���رق الهن���د الديني���ة .ف���كل هذه
الف���رق تتفق على االعتقاد بكارما وهي
�أن اخلري ي�أتي باخلري ،و�أن بال�شر ي�أتي
بال�شر و�أن النا�س جمزيون ب�أعمالهم يف
البعوث القادمة وتتنا�سخ فيها �أرواحهم،
�س���واء يف �أج�ساد �إن�ساني���ة �أو حيوانية،
ح�س���ب �صالح �أعماله���م وف�سادها� ،أي
عل���ى ح�س���ب «كارم���ا» .فف���ي الديانه

اعماله���م الفا�سدة كم���ا ن�ص على ذلك
�شريعه منو ،وعليهم �أن يحاولوا تدارك
الأخطاء ال�سابقة ،والت�سابق يف خدمة
الطبقات املف�ضله عليه���م ،ومنا�صرتها
وطاعته���ا لك���ي ي�صبح���وا �أمثاله���م يف
البع���وث القادم���ة ،وهك���ذا �أ�صبح���ت
عقيدة كارم���ا عند الربهمي���ة م�صدرا
خل�ض���وع الهندو�س عل���ى اختالفهم يف
الطبق���ات لنظامها املرهوب ،و�أ�صبحت
و�سيل���ة لإقناعه���م باحلالة الت���ي كانوا
عليها.

ه���و لب البوذي���ة" .ويب���دو ان بوذا يف
نظريته ع���ن الكارما كان رد فعل �أي�ضا
ل�سوء نظ���ام الطبقات الهندو�سية الذي
�صنعته طبقة الكهنوت من الرباهمة ،لأن
الإن�سان يف اعتقادهم على ح�سب ن�سبه
ووالدت���ه ،و�أن االنت�س���اب �إىل طبقة من
الطبقات يكون عن طريق الوالدة وحده
ال غ�ي�ر ،وطاملا �أن امل���رء ميتثل قواعد
ال�سل���وك الأ�سا�سية التي تفر�ضها عليه
طبقت���ه فهو ي�ستم���ر يف االنت�ساب �إليها
�إىل امل���وت .فهاج���م بوذا ه���ذا النظام
املظل���م ،و�أعلن �أن النا����س �سوا�سية ،ال
يف�ض���ل �إن�سان �إن�سانا ب�شرف مولده� ,أو
طبقته �أو بجاهه يف قومه و�إمنا الف�ضل
يكون عمل الإن�سان وقوته املعنوية التي
تعتمد على الني���ة واملجهود ال�شخ�صي،
ودعا النا����س �إىل اللج���وء �إىل �أنف�سهم
دون غريهم.

وم���ن اجلدي���ر باملالحظ���ة يف هذي���ن
الن�ص�ي�ن �أن امل�ؤل���ف و�ضعهم���ا بدق���ة
وتفك�ي�ر عمي���ق لتك���ون عقي���دة كارما
�أ�سا�س���ا لنظ���ام الطبقات ،وب�ّيأنّ �أن كل وم���ن �أقوال بوذا يف ذلك «كل كائن حي
طبقة من طبقات الهندو�س ظهرت من يف العامل ي�سري وفقا لعمله كارما ،ويقول
ج���زاء �أعمال �أهله���ا يف احلياة الأوىل ،القدي����س البوذي "بودهي نان���دا"�" :إن
ونتيج���ة له���ا ،وعلى ه���ذا الأ�سا�س فال هناك قوى كونية ترتب �أفعالنا ،وت�ضعنا
�سبي���ل لأه���ل الطبق���ات ال�سافل���ة من يف ظ���روف نلقى فيها م���ا ن�ستحقه من
«ال�ش���ودر» و»املنبوذي���ن» �أن يح�س���دوا ث���واب �أو عق���اب ،فها ه���و قانون كارما
�أه���ل الطبق���ات العليا م���ن الآريني� ،أو �إن���ه لي�س �إلها ولكن���ه يتحكم يف الآلهة،
يحق���دوا عليهم ،بل عليه���م �أن يقتنعوا ويف النا����س ،ويف غريهم ،فكل �شيء يف
بالو�ض���ع الراهن و�إنه ح���دث من جزاء الوجود حتت حكم ه���ذا القانون الذي

�أم���ا عقي���دة كارم���ا يف اجلينين���ه فهي
كالبوذي���ة ولأنهم���ا ت�ش�ت�ركان يف ع���دم
االعرتاف بالإله ،غ�ي�ر �أن هناك بع�ض
الف���روق بينهما وه���و �أن اجلينية تقول
ب����أن احلي���اة احلالي���ة كله���ا ثم���رة من
كارم���ا يف احلي���اة ال�سابق���ة وال �سبي���ل
للإن�س���ان �أن يغريه���ا� ،أم���ا البوذي���ة
فتق���ول ب�أن للإن�سان �سبيال يف تغيريها
ويو�ض���ح ذل���ك م���ا روي يف كت���اب تري
بيت���اكا من حوار طويل ج���رى بني بوذا
وبني الرهب���ان اجلينيني واخلال�صة �أن
اجلينيني يعتق���دون �أنه ال �سبيل لتغيري

الربهمية جند يف �شريعة «منو» تف�صيال
وا�ضحا ملذهب كارما الذي يرى �أن عمل
الإن�س���ان يف هذه احلي���اة الدنيا ما هو
�إال ثم���رة من عمل���ه يف احلياة املا�ضية،
و�أن عمل���ه �سيعينّ احلال الذي يولد بها
م���رة �أخرى ،وفيما يل���ى بع�ض ن�صو�ص
�شريعة منو -منو�سمرتي فقره  3الباب
� 12ص �« 679-إن الأعمال التي تنبعث
م���ن القلب ،ومن الل�س���ان ،ومن اجل�سم
�إم���ا �أن تكون نتائجها �صاحلة� ،أو تكون
�سيئ���ة و�إن طبق���ات النا����س م���ن رفيع،
ومتو�س���ط وو�ضي���ع �إن ه���ي �إال نتائ���ج
الأعمال».
«يغ���دو املرء جزءا �أعمال���ه ال�سيئة التي
ارتكبها بج�سم يف خلقته الثانية جمادا
والتي ارتكبه���ا بل�سانه طريا �أو حيوانا،
وينح���ط �إىل الف���رق ال�سافل���ة نتيج���ة
ارتكابه �أفعاال �سيئة».

�أم���ا نقط���ة اخل�ل�اف ب�ي�ن البوذي���ة
والربهمي���ة يف هذه العقي���دة ،فهي �أن
الربهمي���ة بجان���ب اعتقاده���ا بكارم���ا
تعتق���د �أي�ض���ا بالإله «براهم���ا» وتعتقد
بق�ضائه وقدره� ،أي �أن كل �شيء يف الكون
ي�سري تبعا لق�ضاء «براهما» وقدره� ،أما
البوذية فال تعتقد بالإله وتعتقد بكارما
وحدها و�إنها ه���ي التي تق�ضي وتقدر،
وتكتب بيدها �شقاء الإن�سان �أو �سعادته
وخريه �أو �شره.

كلما كان «الكارما الفردي»
صالحا قصرت مدة الحياة
وكلما أمعن اإلنسان في غيه
وجبت عليه الحياة مدة أطول
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�سري حياتهم الراهنة ،لأن كل ما حدث يف احلياة ال�سابقة� ,أوهام وخياالت هلل
يف حياتهم هو نتائج �أعمالهم يف احلياة احلمد الذي جنانا منها.
املا�ضي���ة وال �سبي���ل لتحري���ر الروح من الكارما سبب لعقيدة التناسخ
ربقة كارما �إال بطريق الريا�ضة ال�شاقة
واحلرمان من امللذات ،وقد يجوز للفرد وق���د ترت���ب عل���ى االعتق���اد بالكارم���ا
منه���م �أن يتخل�ص م���ن حياته باالنتحار االعتقاد بالتنا�سخ �أو العودة �إىل احلياة
عن���د بلوغ���ه درج���ة القدا�س���ة .ف���رد وكما يقول البوذيون ي�ستحيل فهم كارما
عليه���م بوذا وب�ي�ن �أن و�سيلته���م و�سيلة من غري االعتقاد بالتنا�سخ ،وال�سبب يف
غري جمدي���ة للتخل�ص من االلآم ،ومن ذلك �أنهم الحظوا من واقع حياة الإن�سان
الكارما والتنا�سخ ،ب���ل هي زيادة فيها� ،أن اجلزاء قد ال يقع يف حياته الراهنة،
ثم ب�ي�ن طريقه ،وهو عل���ى الإن�سان �أن فالظ���امل قد ميوت قب���ل �أن ي�ؤخذ على
يبذل اجلهد يف اجلد والعمل لكي يغري ظلم���ه ،واملح�س���ن ق���د مي���وت دون �أن
حياته الراهنة واملقبلة ،فاجلد والعمل يج���زى له ،ولذلك جل����أوا �إىل االعتقاد
ي�ؤثران يف تغيري نامو�س الكارما -ولكن بتنا�س���خ الأرواح بع���د املوت �أي البد �أن
ال �أحد يف الكون يعرف كيف ي�ؤثر العمل يكون هناك حياة كثرية بعد هذه احلياة
واجل���د يف تغيري القانون الذي زعم �أنه ليق���ع اجلزاء فيها �إذا مل يتم يف احلياة
العادل وال�صارم -والأغرب من ذلك �أن احلا�ض���رة .فالكارم���ا تتطل���ب حاالت
االن�سان طبقا لهذه الفل�سفة -كارما -عند جدي���دة من التقم�ص لل���روح ،لكي تتاح
البوذي���ة جمبور بج���زاء �أعماله املرتاكمة له���ا �أن تك ّفر عما ارتكبت من �شرور يف
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حياته���ا املا�ضية ،لقد �شرح «بوذا» هذه
العقي���دة اخلرافية لأتباعه عندما ق�ص
حكاية طويلة عما حدث له حني ح�صل
على اال�ستن���ارة املزعومة قال« :وركزت
عقل���ي يف حالة من نقاء و�صفاء ،ركزته
يف فن���اء الكائنات وعودتها �إىل احلياة،
يف والدة جديدة ،وبنظرة قد�سية مطهرة
ر�أيت الكائن���ات احلية مت�ضي ثم تعود،
فتول���د دن ّي���ة و�سنّية ،خ�ي�رة �أو �شريرة،
�سعيدة �أو �شقية ح�سب ما يكون لها من
كارما وفق ذل���ك القانون ال�شامل الذي
مبقت�ضاه �سيلتق���ي كل فعل خري ثوابه،
وكل فعل �شرير عقابه ،يف هذه احلياة،
�أو يف حي���اة تالي���ة ،تتقم�ص فيها الروح
ج�سدا �آخر» �إن ر�ؤية بوذا لهذا التعاقب
ال�سخيف بني امل���وت والوالدة هي التي
جعلته يحتقر ويزدري احلياة الب�شرية،
ويرى �أن الوالدة �أم ال�شرور.

االعتقاد بالكارما يترتب عليه
االعتقاد بالتناسخ أي العودة
إلى الحياة لكي يتاح للنفس
الفرصة للتكفير عن األعمال
احلالية الب���د �أن يكون لها �سبب ،وهذا
ال�سبب هو كارما ال غري� ،إن عمل كارما
يف حيات���ه ال�سابقة ه���ي �سبب �أو عامل
لتوج���ده يف هذه احلياة الراهنة و�إن ما
ي�صيبه من خري �أو �شر ما هو �إال نتيجة
من اخلري �أو ال�شر الذي عمله من قبل،
فلي����س هن���اك �أح���د وراء ه���ذا ال�سبب
وهذه النتيجة”.

قبسات من أقوال بوذا في الكارما البوذي���ة وتعاليمه���ا وعقائده���ا .وق���د
ا�ستنبط هذا القانون من �أقوال بوذا يف
نذكر هنا ما �سجلته الأ�سفار البوذية من ع���دة موا�ضع كقوله «ايه���ا الرهبان �أال
�أقوال بوذا يف عقيدة الكارما ،ومنها ما تعلم���ون �أن كل �ش���يء يف الكون يحدث
يلي« :ب�سبب كارم���ا تختلف احليوانات ويتغ�ي�ر ،ثم يفني وينتهي ،تبعا لعوامله،
و�أ�سبابه ،ومقومات���ه ،فال يحدث �شيء
يف �أ�شكاله���ا وطبائعه���ا ،وكارما الطيبة
ع���ن طريق ال�صدف���ة ،وقوله يف مو�ضع
يج���ب �أن ت�أت���ي بثم���رة طيب���ة ،كالزارع
�آخ���ر" :كل �ش���يء يف الك���ون يح���دث
يح�صد ما زرعه»
وينتهي ،يحدث بحدوث ال�سبب وينتهي
ه���ذا منوذج من �أقواله���م وهناك �أقوال
"�أيه���ا الزه���اد �أال �إن مايزرعه الإن�سان بانته���اء ال�سبب ،كالن���ار حتدث بوجود
كث�ي�رة من علماء البوذي���ة كلها متقاربة
�إي���اه يح�ص���د ،وه���ذا هو قان���ون كارما ال�سب���ب والعام���ل ،ف�إذا انته���ى ال�سبب
ومتفق���ة على الإمي���ان بكارما ،وبتكرار
وهو ي�س�ي�ر يف دقة الح ّد له يف ارتباط والعام���ل طف����أت ،فالكارم���ا للإن�س���ان
املوالي���د ،وعلى �إن���كار الق�ضاء والقدر،
بقان���ون التنا�سخ فالإن�س���ان دوما يعمل توج���د بوج���ود ال�سب���ب ,ف����إذا انته���ى
و�إن���كار الإل���ه اخلالق ال���ذي ال حت�صى
�أعم���اال ويخل���ق ديونا جدي���دة تزيد يف ال�سبب انتهت الكارما� ،أي �أن كل نتيجة
�أدلة وجوده �سبحانه وتعاىل.
ذمته ،وهي دي���ون كارما ،ولي�س هناك لها �سب���ب ،ونف�س الأ�سب���اب ت�ؤدي �إىل
نف�س النتائج .و�أن نتائج اليوم قد تكون قانون الكارما الكوني التوازن الكوني
مفر من �سدادها "
ً
"�إن الإن�س���ان ال يجني الثمار يف احلياة يف الغ���د �أ�سبابا ،تعط���ي بدورها نتائج ،تعتق���د البوذية �أن تط���ور الب�شرية يبد�أ
القادم���ة �إال وفق البذور التي بذرها يف وهكذا دواليك –يف حلقه مفرغه.-
مبعرفة الكون وفهم قوانينه واالعرتاف
احلي���اة الراهن���ة ،وال ميك���ن �أن ي���زرع ولتو�ضي���ح هذه الفكرة ت�ستمع �إىل قول ب�أنن���ا جزء ال يتج���ز�أ من النظام الكون،
الإن�سان القم���ح ويح�صد الرز ,وحينما �أح���د العلم���اء يف البوذية ه���و �صاحب وتق���ر �أي�ض���ا �أن قان���ون الكارما هو من
يبعث من جدي���د ،المانع من �أن يتح ّول كت���اب احلي���اة بع���د امل���وت�“ :إن قانون القوان�ي�ن الكونية امل�ؤث���رة علينا ب�شكل
�إىل مالئكة� ،أو �إن�سان عظيم� ،أو خادم ،الكارم���ا -يف الواقع -ه���و قانون العلة مبا�ش���ر وغ�ي�ر مبا�ش���ر بوع���ي وبدون
�أو غن���ي� ،أو فقري� ،أو كل���ب� ،أو منبوذ ،واملعل���ول �أو ال�سب���ب والنتيج���ة� ،أي وع���ي ،ف�إذا كان جناح���ك مث ً
ال يف هذه
على ح�سب عمله الكارما".
ح�صاد م���ا زرعناه �أو بذرن���اه ،لأنه من احلياة مبني على م�آ�سي ومعاناة الغري,
الوا�ض���ح �أن الأفعال ب���دون ا�ستثناء لها ف�سرتت���د عليك هذه الكارما يف مرحلة
قانون العلة والمعلول
نتائج ،و�أن تلك الأفع���ال بدون ا�ستثناء من مراحل حيات���ك الالنهائية لت�صحح
من املزاعم التي يثريها مذهب بوذا يف كذل���ك لها �أ�سباب �سابقة ،ولي�س هناك هذا اخللل احلا�صل يف امليزان الكوين.
�إثبات عقيدة الكارم���ا ا�ستدالله بدليل �أي �ش���يء يحدث عن طري���ق ال�صدفة ،فكل �سعادة نرثتها يف احلياة يوماً تعود
عقل���ي وهو قانون العل���ة واملعلول ،ومن فكل م���ا يواجهن���ا �أو ي�صادفنا �إمنا هو �إليك وكل دمعة زرعتها يف حقل احلياة
املالحظ �أن هذا القانون �أ�صبح حمورا نتيج���ة �أفكارنا �أو �أفعالن���ا يف املا�ضي ،الك���ون تعود �إلي���ك ,و�أن �أ�سلوب احلياة
�أ�سا�سي���ا ي���دور عليه جمي���ع الفل�سفات و�إذا كان الأمر كذلك ف�إن حياة الإن�سان احل���ايل يحدد نوعية احلي���اة القادمة،
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درا�سات

فمن يعي����ش با�ستقامة ويب���ذل ويعطي
يكاف����أ بال���والدة م���ن جدي���د يف حي���اة
�أف�ض���ل� .أما م���ن يعي�ش حي���اة الأنانية
ويرتك���ب الآث���ام في�ستن�س���خ يف ج�س���د
كائن و�ضيع الحقاً فالكارما هي-ب�شكل
�أو ب�آخ���ر -قان���ون يعني �إع���ادة التوازن
الك���وين ال���ذي طاله خل���ل ب�سبب خط�أ
�أو � إعت���داء �شخ�ص ما ،من خالل عدم
ال�سم���اح لأي �شخ����ص بالإف�ل�ات م���ن
العقاب ،يعني حت�صد ما زرعت.

أسباب الكارما وإخمادها
يف �سف���ر «�سوتان بيت���اكا» تفا�صيل عن
�أ�سب���اب كارم���ا و�إخماده���ا وفيم���ا يلي
ن���ورد �شيئا منها «�سئل بوذا عن الكارما
و�أ�سبابه���ا وثماره���ا وكيفي���ة �إخمادها
ق���ال :يا �إخواتي «بيهك�ش���و» �إن الكارما
هي عمل الإن�سان بق�صده قوال �أو فعال
�أو فك���را ،و�أ�سبابه���ا ه���ي التما�س بني
�أع�ض���اء الإن�سان والأ�شي���اء اخلارجية,
التما����س بني العني واملنظر ,وبني الأذن
وال�صوت وبني الأنف والرائحة».
وقال �أي�ضا �إن �أ�سباب كارما تنح�صر يف
ثالث���ة وهي - 1 :الطم���ع والرغبة - 2
البغ�ض وال�ضغينة  - 3الغرور ،و�إن هذه
الأ�سباب الثالثة هي الرغبات الب�شرية
الت���ي حت���دث كارما ،ثم حت���دث كارما

النتيجة التي جتعل الروح تتجول وتتكرر
يف املواليد م���رة بعد مرة �إىل �أن تنتهي
قوة كارم���ا .وم ّثل بوذا ذل���ك بال�شجرة
الت���ي غر�ست مره واح���دة ولكنها تثمر
مرات عديدة حتى النهاية.
وعن ثم���رة كارما يقول ب���وذا «�إن ثمرة
كارم���ا ال تك���ون �إال يف �إحدى احلاالت
الثالث� ,إما �أن ت�ؤثر يف احلياة احلالية،
�أو يف احلي���اة الالحق���ة� ،أو فيم���ا بع���د
الالحقة م���ن احلياة ،وق���د ت�ؤثر كارما
يف ع���امل الإن�سان� ،أو يف عامل احليوان
�أو يف ع���امل املالئكة» ثم �أخذ بوذا يبني
�أن الكارم���ا الت���ي تتولد م���ن الأ�سباب
الثالث���ة ال�سالفة الذكر ه���ي التي ت�ؤثر
يف احل���ال �أو امل�ستقب���ل ،وم ّث���ل ذل���ك
بالب���ذور ال�سليمة الت���ي تنبت وتنمو �إذا
زرعت يف الأر����ض اخل�صبة املعدة لها،
و�أم���ا كارما التي جت���ردت من الأ�سباب
الثالثة فلي�س له���ا �أي ت�أثري ,وم ّثل بوذا
املك�سرة �أو املحرقة التي
بذلك بالبذور
ّ
ال �سبيل لزرعها و�إنباتها.
وعن كيفية �إخماد كارما يقول بوذا�« :إن
�إخم���اد كارما يتوقف على �إخماد الأمل،
�إخم���اد الرغبات وال�شه���وات والطريق
�إىل ذل���ك ه���و اتب���اع ُ
ال�شع���ب الثماين
«قانون كارما� -أ�ساطري وخرافات».
وهناك �أ�ساطري بوذية يف عقيدة كارما

مف�صل���ه يف اجل���زاءات والعقوبات لكل
ّ
عم���ل يعملـــــ���ه الإن�س���ان نذك���ر منه���ا
مايلي - 1 :املحب وامل�ستمـــــر يف �إيذاء
احليوانات وقتلها �إذا مات يبعث حيوانا
و�إذا انته���ت كارما يبع���ث �إن�سانا ق�صري
العم���ر - 2 .وال�س���ارق يبعث عفريتا �أو
حيوانا ،و�إذا انتهت كارما يبعث �إن�سانا
مفل�س���ا  - 3وال���زاين يبع���ث عفريتا �أو
حيوانا ،و�إذا انتهت كارما يبعث �إن�سانا
مظلوم���ا - 4 .والكاذب �إذا مات يبعث
عفريت���ا �أو حيوان���ا و و�إذا انتهت كارما
يبع���ث �إن�سان���ا مكذوبا وم�شه���ودا عليه
بالزور 5- .وكذلك �شارب اخلمر يبعث
عفريت���ا �أو حيوانا ،وبع���د انتهاء كارما
يبعث �إن�سانا جمنونا� .أما الأجزية التي
جتزي ملن ت���رك ال�شرور اخلم�سة فهي
كم���ا يلي  - 1 :الذي ميتن���ع عن �إ�ساءة
احليوانات وقتلها �س���وف يبعث �إن�سانا
�سوي���ا طوي���ل العم���ر و وحمبوب���ا عند
النا����س - 2 .الذي ميتنع ع���ن ال�سرقة
بع���ث �إن�سانا غني���ا وناجيــــا من الباليا
 - 3وال���ذي ميتن���ع ع���ن الزن���ى يبعث
�إن�سان���ا �سعي���د حمبوبـــــا عن���د النا�س
 - 4وال���ذي ميتنع ع���ن الكذب يبعــــــث
�إن�سان���ا طيــــب الكالم و م�صــداقا عند
النــــــا����س  - 5وال���ذي ميتنع عن �شرب
اخلم���ر يبعث �إن�سانا زكي���ا �سليم العقل
حمرتما عند النا�س.

الطمع والرغبة والبغض
والضغينة والغرور أسباب
تولد الكارما وتجعل الروح
في حالة تناسخ

وهك���ذا �أ�سط���ورة اجل���زاء والعقاب يف
البوذي���ة ،و�إذا �س�ألتاهم كي���ف تت ّم هذه
البع���وث وه���ذه الأجزي���ة والعقوب���ات؟
لي����س له���م ج���واب يقتن���ع ب���ه الإن�سان
العاقل �إال ق���ول ب�أنها تتم بقدرة كارما،
عندم���ا �سئ���ل بوذا ع���ن ال�سب���ب الذي
جعل النا����س يختلفون يف الفقر والغنى
واخل�ي�ر وال�شر وح�س���ن املنظر وقبحه
وطول العم���ر وق�صره؟� ،أج���اب :كارما
به���ا تختل���ف احليوان���ات يف �أ�شكاله���ا
وطبائعها ،ثم يقول» �إن كل �صريورة مير
به���ا املرء ه���ي نتيجة حمتوم���ة ،وثمرة
�ضرورية لأحد �أعماله يف حياة �سابقة.
وهن���ا ي�س���وق ب���وذا �أ�سطورت�ي�ن تروي
�إحداهم���ا� :أن راهبا يدع���ى «بيهك�شو»
جل����س حت���ت �شج���رة ،و�أط���ال الت�أمل
والنظ���ر يف ع���امل امللكوت ،ومل���ا انتهى
ع���ن ت�أمله هم بالقي���ام ف�صدمه غ�صن
ال�شجرة يف ر�أ�سه فت�أمل ،ثم حمله الأمل
على قطع الغ�صن ،ولكنه مل يكد ينتهي
من قطعه حتى فارق احلياة ،وتقم�صت
روح���ه يف احل���ال ج�سم ثعب���ان ،وكانت
�صريوت���ه هذه ثمرة لعمله ال�سيء الذي
هو اخل�ضوع للغ�ضب.
�أم���ا اال�سطورة الثانية فرتوي �أن زاهدا
طلب �إىل �أحد زمالئه �أن يعريه م�صفاة
ي�صف���ي بها املي���اه –م���ن احل�شرات,-
فلم���ا رف����ض زميله ،فف�ض���ل �أن ميوت
عط�شا على �أن ي�شرب املاء مبا فيه من
ح�ش���رات فيقتلها يف بطنه ،وظل ظم�آن
حت���ى فارق احلي���اة مدفوع���ا ب�إ�شفاقه
على تل���ك احل�شرات ،فانتقل يف احلال
�إىل ج���وار املالئك���ة –ديفاده���ا -وقد
علق بوذا على هات�ي�ن احلادثتني بقوله
«�إذا كان خ�ض���وع �أح���د الزهاد لغ�ضبه،
وحمله �إي���اه على قطع غ�ص���ون �شجرة
قد قادة �إىل التنا�سخ يف ثعبان ،و�إ�شفاق
الآخر على احل�ش���رات قد �أنتج انتقاله
�إىل ج���وار املالئك���ة ،ف�إن �أث���ر الأعمال
عل���ى م�صرين���ا يك���ون �شيئا غ�ي�ر قابل
للنقا�ش ،لأن كل �إن�سان يولد من جديد

على ح�سب ما فعل و�إن كارما هي ثمرة نعم �إنه غري قابل للنقا�ش لإنها �أ�سطورة
خرافية ال �أ�صل لها والجود لها يف عامل
احلياة ال�سابقة.
احل���ق و�إن �أمث���ال هات�ي�ن الأ�سطورتني
مليئ���ة يف �أ�سفار البوذي���ة وكتبهم وهي
لي�س���ت �سوى حكايات خرافيه تناقلوها
عن �آبائهم وتوارثوها خلفا عن �سلف.

سئل "بــوذا" عن
مفهـوم الثواب
والعقاب واالختالف
في الغنى والفقر
فلم يجد جوابا سوى
"قدرة الكارما"

المصادر والمراجع
• البوذية تاريخها وعقائدها 200-182
• مو�سوعة الديانة 135

• �ألك�سندر بريزين املانيا
• الفكر ال�شرقي القدمي

32

• تاريخ املعتقدات والأديان 9

• قانون كارما  5-4ف�صل االجزية والعقوبات
• كتاب احلياة بعد املوت �ص

254-252

( )135ــ مـــايو  2014ــ جمادي الآخرة

1435

37

مفاهيـ ــم دعويـ ــة

إذا نظف كل منا أمام بيته
صار الشارع نظيفا
د .وليد خالد الربيع � /أ�ستاذ الفقه املقارن  -جامعة الكويت

يق���وم بع�ض النا����س بالتهاون يف �أداء الواجب���ات �أو التق�صري
يف االلت���زام بالقوان�ي�ن �أو احرتام الأع���راف العامة ،فيك�سر
القانون ،ويتمرد على العرف العام ،ويق�صر يف �أداء م�س�ؤولياته
الفردية جت���اه املجتمع والآخرين ،ويجعل لنف�سه مربرا يتكئ
علي���ه� ،أال وه���و :كل النا�س يفعل ذلك� ،أو �أن الدنيا كلها بهذه
ال�ص���ورة ،و�إذا �أدى غ�ي�ري واجبه قمت ب�أداء واجبي� ،أو يقوم
ب�إلق���اء اللوم والعتب على امل�س�ؤولني ،و�أنهم مق�صرون يف �أداء
�أعمالهم ،ويتخذ من ذلك مربرا لإهماله وتق�صريه وخمالفاته.
ون�صو����ص ال�شريعة وقواعدها ت�ؤكد مبد�أ امل�س�ؤولية الفردية،
وهي ك���ون ال�شخ�ص مكلفا ب�أداء ما كلف به جتاه ربه ونف�سه
والآخري���ن ،بح�سب و�سعه وطاقته ،و�أن قيامه بتلك التكاليف
�إمن���ا يك���ون بالإخال����ص هلل  ،والإح�س���ان يف العمل ،لأنه
�سي�س����أل عن �أعمال���ه و�سيجازى عليها �إن خ�ي�را فخري ،و�إن
�شرا ف�شر� ،إال �أن يعفو اهلل ويتجاوز.
فقيام الف���رد مب�س�ؤوليات���ه الدينية والدنيوي���ة عبادة يتقرب
به���ا امل�سلم �إىل اهلل تعاىل ،فهي لي�ست م�صالح متبادلة يقوم
به���ا ال�شخ�ص ردا عل���ى �إح�سان الدولة �إليه �أو مقابلة جلميل
�أ�سداه غريه �إليه ،وامل�س�ؤولية لي�ست ف�ضال مينت به املرء على
�أ�سرته �أو جمتمعه �أو دولته ،فم�س�ؤولية الفرد جتاه ربه وجتاه
الآخري���ن �أ�سا�سها �إميان ال�شخ�ص باهلل واليوم الآخر ،و�أدا�ؤه
لتل���ك امل�س�ؤوليات هو �أثر لإميان���ه ،وانعكا�س لدينه ،وهذا ما
يفرق بني امل�س�ؤولية يف الإ�سالم وامل�س�ؤولية يف النظم الغربية،
حي���ث يك���ون �أداء الإن�س���ان لواجباته مناطا برقاب���ة القانون
وح�ض���وره� ،أما عند غيبة الرقيب ف����إن ال�شخ�ص يتهرب من
م�س�ؤولياته والتزاماته.
فم���ن الآي���ات الكرمي���ة التي ت�ؤكد مب���د�أ امل�س�ؤولي���ة الفردية
قول���ه َ } :و ُكل ُه��� ْم �آتِيهِ يَ ْو َم الْقِ َيا َمةِ فَ��� ْر ًدا{ قال ال�شيخ ابن
�سع���دي�« :أي :ال �أوالد ،وال م���ال ،وال �أن�ص���ار ،ليــــ�س معه �إال
عمل���ه ،فيجازي���ه اهلل ويوفيه ح�سابه� ،إن خ�ي�را فخيـــر ،و�إن
�شـــرا ف�شر ،كمــا قــــال تعالـــىَ } :ولَ َق ْد ِجئْتُ ُمونَا ُفـــ َرادَى َك َما
َخل َ ْقنَا ُك ْم �أَ َّو َل َم َّرةٍ {.
ن�سَ���ان �أَلْ َز ْمنَاهُ طَ�آئِ��� َرهُ فيِ ُعنُقِ ه{،
ٍ
وق���ال اهلل تعاىلَ } :و ُك َّل �إِ
38
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ق���ال ال�شيخ ابن �سعدي« :وهذا �إخبار عن كمال عدله �أن كل
�إن�س���ان يلزم���ه طائ���ره يف عنقه� ،أي :ما عم���ل من خري و�شر
يجعله اهلل مالزما له ،ال يتعداه �إىل غريه ،فال يحا�سب بعمل
غريه وال يحا�سب غريه بعمله ،وقوله تعاىلَ } :ونُ ْخرِ ُج لَ ُه يَ ْو َم
الْقِ َيامَ���ةِ كِ تَا ًبا يَل ْ َقاهُ َمن ُْ�شو ًرا{ فيه ما عمله من اخلري وال�شر
حا�ضرا �صغريه وكبريه ،ويقال له} :ا ْقرَ�أْ كِ تَابَ َك َك َفى ِبنَ ْف ِ�س َك
الْيَ��� ْو َم َعلَي َ
ْ���ك َح ِ�سي ًبا{ وه���ذا من �أعظم الع���دل والإن�صاف
�أن يق���ال للعب���د :حا�سب نف�سك ليعرف مب���ا عليه من احلق
املوجب للعقاب» اهـ.
اهتَدَى فَ�إِنمََّ���ا يَ ْهتَدي ِلنَ ْف ِ�س���هِ َو َمن �ضَ َّل
وق���ال تعاىلَّ } :م���ن ْ
ف َِ�إنمََّ���ا يَ ِ�ضل َعلَيْهَ���ا وَالَ تَزِ ُر َوازِ َرة وِ ْز َر �أُخْ��� َرى{ ،قال ال�شيخ
اب���ن �سع���دي�« :أي :هداية كل �أحد و�ضالل���ه لنف�سه ال يحمل
�أح���د ذن���ب �أحد ،وال يدف���ع عنه مثقال ذرة م���ن ال�شر ،واهلل
تع���اىل �أعدل العادلني ال يعذب �أحدا حتى تقوم عليه احلجة
بالر�سالة ثم يعاند احلجة ،و�أما من انقاد للحجة �أو مل تبلغه
حجة اهلل تعاىل ف�إن اهلل تعاىل ال يعذبه».
و�أم���ا ما ج���اء يف ال�سنة املطه���رة مما ي�ؤكد مب���د�أ امل�س�ؤولية
الفردية فما ورد عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال� :سمعت
راع وكلكم م�س����ؤول عن رعيته:
ر�س���ول اهلل [ يق���ول «كلكم ٍ
راع يف �أهله وم�س�ؤول
راع وم�س�ؤول عن رعيته ،والرجل ٍ
الإمام ٍ
عن رعيته ،واملر�أة راعية يف بيت زوجها وم�س�ؤولة عن رعيتها،
راع
راع يف مال �سيده وم�س�ؤول ع���ن رعيته ،وكلكم ٍ
واخل���ادم ٍ
وم�س�ؤول عن رعيته”«متفق عليه».
ق���ال النووي“ :ق���ال العلم���اء :الراعي هو احلاف���ظ امل�ؤمتن
امللت���زم �ص�ل�اح ما قام عليه ،وما هو حتت نظره ،ففيه �أن كل
م���ن كان حتت نظ���ره �شيء ،فهو مطالب بالعدل فيه ،والقيام
مب�صاحله يف دينه ودنياه ومتعلقاته” اهـ.
ق���ال الطيب���ي“ :يف هذا احلدي���ث �أن الراعي لي����س مطلوبا
لذات���ه ،و�إمنا �أقيم حلفظ ما ا�سرتع���اه املالك ،فينبغي �أن ال
يت�صرف �إال مبا �أذن ال�شارع فيه”.
ق���ال ابن حجر“ :وقال غريه“ :دخ���ل يف هذا العموم املنفرد
الذي زوج له وال خادم وال ولد ف�إنه ي�صدق عليه �أنه راع على

أكدت السنة النبوية على
المسؤولية الفردية وتعاون الجميع
لحفظ بقاء المجتمع وسالمته

جوارحه حتى يعمل بامل�أمورات ويجتنب املنهيات فعال ونطقا
واعتقادا ،فجوارحه وقواه وحوا�سه رعيته”.
فالأمر خط�ي�ر� ،إذ �إن كل �إن�سان �سي�س�أل مبفرده عن �أعماله
ويج���ازى عليها ،ول���ن ينفعه �أو يدفع عنه �أفع���ال الآخرين �أو
�أعذاره���م ،وعلي���ه �أن يعد لكل ت�ص���رف جوابا يجيب به ربه،
كما جاء يف حديث �أن�س مثل حديث ابن عمر وزاد يف �آخره:
“ف�أع���دوا للم�س�ألة جوابا “ قالوا :وما جوابها؟ قال�“ :أعمال
ال�ب�ر” ق���ال ابن حج���ر�“ :أخرج���ه ابن ع���دي والطرباين يف
الأو�سط و�سنده ح�سن” اهـ.
فه���ذه املقول���ة�“ :إذا نظ���ف كل من���ا �أمام بيته �ص���ار ال�شارع
نظيف���ا” هي مثل بريطاين ي�ص���ور حقيقة امل�س�ؤولية الفردية
ب�صورة تقريبية وا�ضحة و�سهلة الفهم ،حيث �إن قيام كل فرد
مبا كلف به وحده دون انتظار للآخرين �سي�ؤدي يف النهاية �إىل
�شي���وع النظام وا�ستقامة الأم���ور ،وتقل�ص الفو�ضى وانح�سار
الف�س���اد� ،أم���ا �أن ينتظر كل فرد من غ�ي�ره �أن يقوم بواجباته
وواجبات غريه ،فهنا تتعطل م�صالح املجتمع ،وي�شيع الف�ساد،
وينمو التواكل والأنانية ،وتربز �صفة الالمباالة وقلة االهتمام،
وهذا يتنافى مع ما قرره الدين من الأخوة الإميانية يف قوله
�} :إمن���ا امل�ؤمن���ون �إخوة{ ،وما �أكده م���ن تالحم املجتمع
و�أخ���ذه على �أيدي املق�صرين واملهملني حتى ال ينهار املجتمع
ب�سبب �سوء ت�صرفهم وقلة فهمهم ،كما قال [“ :مثل القائم
على حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم ا�ستهموا على �سفينة
ف�أ�ص���اب بع�ضه���م �أعالها وبع�ضهم �أ�سفله���ا ،فكان الذين يف
�أ�سفلها �إذا ا�ستقوا من املاء مروا على من فوقهم ،فقالوا :لو
�أنا خرقنا يف ن�صيبنا خرقا ومل ن�ؤذ من فوقنا ،ف�إن يرتكوهم
وما �أرادوا هلكوا جميعا و�إن �أخذوا على �أيديهم جنوا وجنوا
جميع���ا” «�أخرج���ه البخاري» ،فاحلديث ي�ؤك���د �أهمية تعاون
اجلميع حلفظ بقاء املجتمع و�سالمته ،و�أن �إهمال البع�ض �أو
تق�صريه وحتى �سلبيته قد يكون �سببا لهالك املجتمع وفوات
م�صاحل���ه ،ف�أهم الأمور �أن يقوم الفرد مبا كلف به جتاه ربه
ونف�سه والآخرين� ،إخال�صا هلل تعاىل و�إح�سانا للغري ،و�إتقانا
للعمل ،وباهلل التوفيق.

األمانة في اإلسالم
حممد ا�سعيدة

يعت�ب�ر الدين الإ�سالم���ي احلنيف منظوم���ة �أخالقية
و�إن�سانية متكاملة ،تنظ���م حياة الفرد امل�سلم وت�ؤ�س�س
لعالقات جمتمعية �سليم���ة ،عمادها حزمة من القيم
النبيل���ة التي حتكم هذه العالقة ،ومن �أهم �أركان هذه
املنظوم���ة ت�أدية الأمانة يف دينن���ا الإ�سالمي احلنيف
ب���كل �أ�شكالها ،ويف جميع املعامالت ،خا�صة �أو عامة،
يف الأ�س���رة ويف العمل ،ب�ي�ن الأ�صدقاء والأعداء ،بني
ال�صغري والكب�ي�ر ،الغني والفقري ...فالأمني من �أمنه
النا����س ،وهو عادة م���ا يكون الإن�س���ان ال�صادق الذي
ال يك���ذب ،وكم���ا جاء على ل�سان الط�ب�راين "ف�إن من
ات�صف بالأمانة قد ا�ستكمل الدين."...

ومن ه���ذا املنطلق بو�أ الإ�سالم ت�أدي���ة الأمانة ،كقيمة
�إن�سانية ثابتة ،املكانة التي ت�ستحقها من حيث تربيتها
للنف�س عل���ى اخللق الكرمي وعلى الت�صرف املثايل يف
التعام���ل م���ع الآخرين يف �شتى جم���االت احلياة ،لأن
الف���رد الذي يرتبى ويرتعرع يف ظ���ل مثل هذه القيم
الإن�ساني���ة الب���د �أن ينت���ج يف النهاي���ة �أ�س���رة �صاحلة
وجمتمعا �سليما.

وكل ف���رد تتواف���ر فيه ه���ذه ال�صفة الت���ي تعترب �أحد
الأعمدة املهمة يف خلق الإ�سالم هو الذي جنده يف �أكرث
الأحي���ان على درجة عالية م���ن النبل واخللق الكرمي،
فالتحل���ي ب�صف���ة الأمانة ي�أت���ي نتيجة لت�شب���ع امل�سلم
بخلق الإ�سالم� ،أ�س���وة بالر�سول الكرمي [ ،حتى �إنه
قال يف هذا ال�ش�أن" :ال �إميان ملن ال �أمانة له ،" ...لأن
املنظوم���ة الأخالقية الإ�سالمي���ة متما�سكة ومرتابطة
ومتجان�سة ،وكل �صفة حميدة منها هي عبارة عن ركن
�أ�سا�س���ي م�ؤثر يف بقية ال�صف���ات احلميدة ،يف تكامل
وتداخل مثري ،لذلك جند الفرد امل�سلم ال�صالح الذي
يحر�ص على التحلي باخللق الكرمي للإ�سالم يت�صرف
داخل ومن خالل منظومة كاملة ال تتجز�أ ،كل ركن فيها
يكمل الآخر ،ال ميكن الف�صل فيها بني هذا وذاك ،لأن
هذه املنظومة الأخالقية الراقية امل�ستمدة من القر�آن
وال�سن���ة تت�شابك وتتقاط���ع حت���ى يف �أدق التفا�صيل،
لتربز للعامل عظمة و�سماحة هذا الدين.
( )135ــ مـــايو  2014ــ جمادي الآخرة
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م�شاهري اهتدوا

المراسل والمغني الفرنسي

جوليان رو..

األذان والقرآن المسا أذني وقلبي..
فاستجبت للقدر
ا�سم���ي ه���و «جولي���ان رو � ،"julien drolonأما اال�سم
الإ�سالمي فهو "عبدالويل ،من فرن�سا ،عمري  42عاما،
�أ�سلمت من �سنت�ي�ن يف "مانيال" بالفلبني وكنت قبل ذلك
مرا�س�ل�ا �صحفي���ا عاملي���ا و�أ�ساف���ر حول الع���امل لإعداد
التقاري���ر يف بالد مثل �أذربيجان وبريو والفلبني ،وتوقفت
ع���ن مهنة املرا�سلة ال�صحفي���ة وتوجهت �إىل امتهان غناء
"الب���وب" ،و�سجل���ت �ألبوما وط���رح يف الأ�س���واق وحققت
انت�شارا �سريعا ،ثم اكت�شفت الإ�سالم من خالل الإنرتنت،
فق���د قمت بعمل بحث كثري عل���ى الإنرتنت واكت�شفت �أن
العل���م احلدي���ث يدعم كل ما ج���اء يف الق���ر�آن ،كما تعلم
فلم ي�ستغرق مني الأمر كثريا لأعتنق الإ�سالم ،فقد كنت
�أبح���ث عن احلقيقة ،وبعد عام واح���د متكنت من ق�ضاء
رم�ضان يف ماليزيا حيث قابلت ال�شيخ ت"وفيق �شودري"
الذي كان يف�سر القر�آن ،وكان علينا �أن نق�ضي �آخر ع�شرة
�أيام يف امل�سجد.
جوليان قبل الإ�سالم
كان���ت حياتي طبيعية ك�أي �ش���اب من فرن�سا ،وكنت �أحب
ال�سفر واحلمد هلل مكنتني مهنتي ال�سابقة (كمرا�سل) من
ال�سفر �إىل العدي���د من الدول الإ�سالمية ،مثل �أذربيجان
وتنزاني���ا واال�ستم���اع ل���ـ»الأذان» ويف كل م���رة كان يلم�س
الأذان قلبي وكنت �أريد �أن �أعرف عن هذا الأذان.
ويف �إح���دى امل���رات كن���ت يف �أبوظبي و�سمع���ت «القر�آن
الك���رمي» يف «�سيارة التاك�س���ي» ف�س�ألت ال�سائق :ما هذا؟
لأن���ه يلم�س قلبي ،فقال يل� :إن���ه القر�آن ،وتوقف ال�سائق
بال�سي���ارة وق���ال يل� :إنه ينبغي �أن �أعتن���ق الإ�سالم لأنقذ
علي
نف�س���ي وعائلتي من الن���ار ،فوقعت كلم���ات ال�سائق َّ
ف�أ�صابتني �صدمة.

كتب :حممود بكـــر � -سكرتيـــر التحريــر

وكان هذا خ�ل�ال الرتانزيت الذي كنت
�أق�ضي���ه يف «�أبوظب���ي» ،وكان ه���ذا من
فعل الق�ضاء والقدر.
ولقد لع���ب الق���در دورا مهما يف رحلة
دخ���ويل �إىل الإ�س�ل�ام ..فمث�ل�ا حينما
كنت يف �إ�سطنب���ول برتكيا قمت بزيارة
امل�سج���د و�س�ألت العديد م���ن الأ�سئلة،
فقي���ل يل� :إنه م���ن الطبيعي فقد كانت
ال�صالة املفرو�ضة علينا خم�سني �صالة،
ولك���ن اهلل خففها علينا لت�صبح خم�سة
فق���ط .وقد وجدت العدي���د من الأمور
املثرية يف الإ�س�ل�ام ،ولكن مل يكن لدي
وقت لدرا�ستها.
الإ�سالم دين متكامل
بع���د ذل���ك قم���ت بدرا�س���ة الإ�س�ل�ام
ووجدت���ه يجي���ب ع���ن كل �أ�سئلتي حتى
يف االقت�صاد والعدالة فهو دين متكامل
ج���دا ،وق���د در�ست عقائ���د �أخرى مثل
البوذي���ة ،وامل�سيحية ،واليهودية ،ولكنها
ديانات فقرية جدا مقارنة بالإ�سالم.
لقد ول���دت يف بلد م�سيح���ي ،وبالرغم
م���ن ذل���ك فق���د اكت�س���ب البوذيون يف
فرن�س���ا �شعبية كب�ي�رة يف الت�سعينيات،
وق���د كانت �أم���ي متدين بكت���ب كثرية،
وبد�أت يف الت�أمل.
لقد كنت ثري���ا وب�صحة جيدة ..مل �أكن

@mahmoudbakrh

حمتاج���ا �أو فق�ي�را ،و�أدرك���ت الإ�سالم
م���ن خالل البحث وعرفت �أن ال�شيطان
ن�شي���ط ج���دا ،ويهت���م بن�ش���ر ال�شر يف
العامل ،وقد �أخافن���ي هذا ،فعرفت �أنه
الب���د �أن �أعبد اهلل .ف�إذا �أردت �أن �أعبد
اهلل فهناك ثالث ديانات ،ف�أما اليهودية
ف�ل�ا ميكن �أن �أن�ضم له���م لأنهم يظنون
�أنهم النخبة ،فكان اخلياران �أمامي هما
امل�سيحية والإ�س�ل�ام ،فذهبت للكني�سة
كل �أح���د مل���دة ثالث���ة �أ�شه���ر ،وق���ر�أت
الإجنيل و�شعرت �شع���ورا �أف�ضل ب�شكل
طفيف ،ث���م �س�ألت �أ�سئل���ة للم�سيحيني
فل���م ي�ستطيعوا الإجابة ع���ن امل�سيح �أو
الثال���وث ،فكانوا يعتقدون �أننا ال ينبغي
�أن نعرف ما ال نعرف .فكيف ميكن هلل
�أن يخب���ئ عن���ا �أمرا كه���ذا ،مثل هدف
احلي���اة ومث���ل �إذا م���ا كان امل�سي���ح ابن
اهلل �أو اهلل نف�س���ه ،فه���م مل ي�ستطيعوا
الإجابة عن هذه الأ�سئلة بو�ضوح.

اإلسالم دين متكامل
يجيب عن كل اسئلتي
حتى في االقتصاد
والعدالــة

ويف رم�ض���ان �سن���ة � 2012س�أل���ت اهلل
يف دع���اء �إذا كان احل���ق يف الإ�س�ل�ام،
فاه���دين للإ�س�ل�ام و�إذا كان احل���ق يف
امل�سيحي���ة فاه���دين للم�سيحي���ة ،ويف
غ�ضون � 24ساعة جاءتني �إ�شارات قوية
ج���دا �أن الإ�سالم ه���و احلق ،و�شاهدت
فيديوهات على يوتيوب ل�شيوخ عديدين
وكان فيه���م ال�شيخ توفيق �شودري حتى
قبل �أن �ألقاه وقد �ألهمني ب�شدة.
وكانت نقط���ة التحول هي �إدراك ظلمة
هذا العامل ،فق���د كان هناك م�ؤمتر يف
ماليزيا للأخوات بعنوان "من الظلمات
�إىل النور" ،وق���د �أراين اهلل ظلمة هذا
الع���امل وحينم���ا اكت�شف���ت ذلك عرفت
�أنني ينبغي �أن �أكون م�سلما.
وهن���اك الكثري من الفرن�سيني يدركون
هذا ويعتنقون الإ�سالم :النور واحلقيقة
كما تعل���م .ويق���ول اهلل يف القــــــــــــر�آن
وَي ُك��� ُر اهلل َواهلل َخيْـــــــــر
}وَي ُك��� ُرو َن مَ ْ
مَ ْ
مْالَاكِ رِ ي���نَ{ ،ف���كل ه���ذه العالمات تدل
عل���ى �أن الإ�س�ل�ام �س���وف ي�س���ود مهما
فعل���وا ،حتى لو مل ن���ر ذلك الآن ،وهذا
يحدث بالفعل ،ف�أوروبا تتحول للإ�سالم
لأن ه���ذا ه���و احل���ق ،برغ���م امتالكهم
�أكرب و�سائل �إع�ل�ام يف العامل .فالنا�س
يريدون احلقيق���ة ،وقد �سئموا الكذب،
فهذا يحدث يوما بعد يوم.
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م�شاهري اهتدوا

فالإ�سالم يوفر �إجابات منطقية لأ�سئلة
مثل ما هو هدف احلياة؟ .فاحلمد هلل
نعرف ذل���ك الآن و�آم���ل �أن تن�ضم �إلينا ويوجد يف «م�سل���م مي�شن» ق�سم يعتني
عائالتن���ا والفرن�سي���ون والأملان وندخل باالهتم���ام بامل�سلم�ي�ن اجل���دد ،فمثال
اجلنة �إن �شاء اهلل.
حينم���ا ت�سل���م حديث���ا يف الفلبني ،فلن
لق���د اعتنقت الإ�سالم لأنني وجدت �أنه جتد م���ن ي�ساعدك ،ولذل���ك ف�إن ذلك
الق�س���م يوفر لك العل���م واملجتمع الذي
احلقيقة.
حتتاج���ه ،لأن امل�سل���م دائم���ا يحتاج �أن
جوليان بعد الإ�سالم
يكون يف جمتمع ،وقد حاولنا �أن ن�ؤ�س�س
حينم���ا �صلي���ت خم����س م���رات باليوم هذا يف ماليزيا وكندا والفلبني.
وجدت الإمي���ان وال�سالم يف قلبي ،ومل
يك���ن الأم���ر �صعبا ،ولق���د ذهبت للحج
يف الع���ام املا�ض���ي ،وذهب���ت للعمرة يف
فرباي���ر املا�ضي ،وتزوج���ت من م�سلمة
ماليزي���ة من خم�سة �أي���ام ،ومازال كرم
اهلل يغم���رين ،ف�أنا �أعم���ل الآن «م�سلم
مي�شن» (جمعي���ة بعثة الرحمة العاملية)
من دي�سمرب املا�ضي لأنني �أحب �أن �أوفر
امل�سلمون اجلدد ..ق�ضيتي
املعرفة للآخرين� ،إىل جانب اخلدمات
املجتعمي���ة ،فهي مهم���ة متكاملة لأنك ر�ؤيتي لدع���م امل�سلمني اجلدد �أن يكون
توف���ر العلم وتن�ش���ره ،ويف نف�س الوقت مثل «�ست���ار بوك�س» ،فيكون هناك دعم
تعم���ل مبقت�ضى هذا العلم وتطبقه فهو للم�سلم�ي�ن اجلدد يف كل منطقة ،فكما
وعدن���ا اهلل �أن الإ�س�ل�ام �سيكون الدين
منهج حياة.
ال�سائ���د عل���ى ل�سان ر�سول���ه �صلى اهلل
الدعوة يف حياة جوليان
عليه و�سلم« :ليبلغ���ن هذا الأمر ما بلغ
كما �أنني مهتم جدا بالدعوة و�أحاول �أن الليل والنه���ار ،وال يرتك اهلل بيت مدر
�أن�شر الإ�سالم حيثما ذهبت لأنني �أحزن وال وبر ـ بادية وحا�ضرة ـ �إال �أدخله اهلل
ب�ش���دة عندما �أجد �أن هن���اك �أنا�سا مل هذا الدين ،بعز عزيز �أو بذل ذليل ،عزًا
ي�سلم���وا للآن ،فه���م ي�ضيعون �أعمارهم
ويعر�ضون �أنف�سهم للخطر ال�شديد.

المسلم الجديد كنز
لألمة إذا ما تم إرشاده
بشكل صحيح

يع���ز اهلل به الإ�س�ل�ام ،وذالً يذل اهلل به
الكف���ر» ،وكما �أن اهلل هدان���ا للإ�سالم
فينبغي �أن نهتم بامل�سلمني اجلدد ،فقد
يكون���ون كنزا للأمة �إذا ما مت �إر�شادهم
ب�شكل �صحيح ،واحلمد هلل ف�إن «م�سلم
مي�ش���ن» تهت���م به���ذا �إىل جان���ب �أمور
�أخ���رى ،مث���ل �إطع���ام الفق�ي�ر و�أعمال
اخل�ي�ر ،فنحن الآن نق���وم يف �ست دول
بعق���د م�ؤمت���رات على م�ست���وى العامل،
ونريد �أن نعلم العامل كله عن الإ�سالم.
افتخر ..ف�أنت م�سلم
مب���ا �أنن���ي يف الكوي���ت ف�س�أحتدث عن
الكوي���ت ،فقد كان �أول م���ا �سمعت عن
الكوي���ت عندم���ا كنت �صغ�ي�را ،ف�أنتم
تبدون دول���ة قوية ون�شط���اء ت�ساعدون
�إخوتك���م يف الإ�س�ل�ام ،فاحلمد هلل �أننا
منبه���رون بعملك���م ،فينبغ���ي علين���ا �أن
نعم���ل بجد بالتعاون مع «م�سلم مي�شن»
لأننا كل يوم ميكن �أن ننقذ حياة �إن�سان
من الهالك ،ونخرج النا�س للنور ونفيد
الإ�س�ل�ام والدع���وة .ف�أن���ت ي�صيب���ك
�إح�سا����س رائ���ع حينم���ا تدع���و النا����س
للإ�س�ل�ام ،فالإ�س�ل�ام �أ�سل���وب حي���اة،
ولي����س فقط م���ا نفعله ي���وم اجلمعة �أو
يف رم�ضان ،فينبغي علينا �أن ندرك �أننا
حمظوظون لكونن���ا م�سلمني و�أن نفخر
بذلك� .شكرا.

احلوار مع الآخر

األصل هو «االختالف»
د� .إبراهيم ح�سن ح�سني  /ناقد �أدبي وباحث تربوي

لق���د خل���ق اهلل النا�س جميع���اً ليكونوا
قابلني للتغيري امل�ستمر والتجدد الدائم,
لأن يف ذل���ك عب���ادة هلل ع���ز وج���ل،
فالتغي�ي�ر والتجدد �سنة كوني���ة �أرادها
اهلل �سبحانه وتعاىل للنا�س.

واالخت�ل�اف يعن���ي تع���دد فه���م الر�ؤية
الواحدة ,وقدمياً قال �أحد احلكماء� :إن
احلق مل ي�صب���ه النا�س من كل وجوهه,
ومل يخطئ���وه من كل وجوهه ,بل �أ�صاب
بع�ضهم جهة منه ,و�أ�صاب �آخرون جهة
�أخرى.

وم���ن �أوج���ه حقه يف االخت�ل�اف ,جند
الإن�س���ان يف بع����ض حاالتــــــ���ه ي���رد على
التعاليـم الإلهية بقولـه�} :سَ مِ ْعنَا و ََ�أ َط ْعنَا{
(الن���ور ,)51:ويف ح���االت �أخ���رى ي���رد
قائ ً
ال�} :سَ مِ ْعنَا َو َع�صَ يْنَا{ (البقرة,)93:
كما يخربنا القر�آن الكرمي.

فعندما ق���ال فيل�سوف اليونان القدمية
"هرياقليط�س" مقولته ال�شهرية "�إنك ال وق���د جع���ل اهلل الإن�س���ان مكلف���اً� ،أي
ت�ستطيع �أن تنزل النهر مرتني" كان من �صاح���ب م�س�ؤولي���ة ,الأمر ال���ذي �أهله
الطبيعى �أن يث���ور لدى الإن�سان العادي لك���ي يك���ون –بتدب�ي�ر اهلل -خليفة يف
ت�س���ا�ؤل عما مينع من ن���زول النهر مرة الأر����ض ليعمرها باخلري ,وقد كرم اهلل
�أخ���رى ،وكان اجل���واب �أن مي���اه النه���ر الإن�سان وف�ضله عل���ى جميع الكائنات,
تتغري با�ستم���رار ,لذلك ف�إن املياه التي وهذه الكرامة التي اخت�ص بها الإن�سان,
�سوف تنزل فيه���ا املرة الثانية لن تكون ذات �أبعاد خمتلفة.
هى املياه الأوىل ،فقد جرت يف املجرى فهي حماية �إلهية للإن�سان تنطوي على
وحل مكانها اجلديد من املياه.
احرتام عقله وحريته و�إرادته ,وتنطوي
ومل���ا كان حق االخت�ل�اف منح���ة �إلهية
فاملي���اه تتغ�ي�ر وتتج���دد وتل���ك �سن���ة �أي�ض���اً على حق���ه يف الأمن على نف�سه
للإن�س���ان ,فنجد الإن�س���ان كونه مكلفاً
كونية ,والتغري والتج���دد نتيجة حتمية وعل���ى مال���ه وذريته ,وم���ن �أجل �ضمان
�ألقيت على عاتقه م�س�ؤولية مل ت�ستطع
لالختالف الذي خلق اهلل النا�س عليه ,حتقي���ق احلماي���ة الإلهي���ة للإن�س���ان,
الكائنات الأخرى حتملها ،وقبل الإن�سان
حي���ث يقــــــول �سبحانه وتع���اىلَ } :ولَ ْو ح���ددت ال�شريع���ة الإ�سالمي���ة لنف�سها
وحده حتمل هذه امل�س�ؤولية بكل ما تعنيه
َ لجََ َ
ً
ً
�شَ���اء َربُّ���ك َعل النَّا����سَ �أ َّم���ة َواح َدة مقا�ص���د خم�سة لت�أكي���د هذه احلماية ,من التزامات ،ويخربن���ا القر�آن الكرمي
وَالَ يَ َزالُ���و َن مخُْ تَلِفِ َ َّ
َ
�ي�ن �إِال َمن َّر ِح َم َربُّك وهذه املقا�صد هي حفظ النف�س والدين بذلك بقوله�} :إ َّنا َع َر�ضْ نَا الأَ َمانَ َة َعلَى
َو ِل َذل َ
ِك َخل َ َق ُهــــ ْم{(هود.)119-118:
والعقل واملال والن�سل.
ال�سمَ���ا َو ِ
ات َو ْ أ
الَ ْر����ض َوالجْ ِ بَ���الِ ف أَ�َبَ�ْي نَْ
َّ
وهك���ذا �ش���اءت احلكم���ة الإلهي���ة �أن كما �أعطت���ه ال�شريعة ح���ق االختالف� ,أَن يَ ْحمِ لْنَهَ���ا وَ�أَ ْ�ش َفقْ��� َن مِ نْهَ���ا َو َح َملَهَ���ا
الن�سَ انُ{ (الأحزاب.)72:
يك���ون النا�س خمتلف�ي�ن كي يتمكنوا من ومنحت���ه احلري���ة يف الفع���ل والرتك ْ ،إِ
الو�ص���ول �إىل احلق وال�صواب ،والدليل وحتى يف ق�ضي���ة العقيدة الدينية جند والأمان���ة املق�صودة هي �أمانة التكليف،
عل���ى ذلك قوله تع���اىلَ { :ولَو َ�شاء اللهّ ُ
الق���ر�آن ي�ؤكد هذه احلري���ة بكل و�ضوح وه���ذا ي�ؤك���د حقه يف االخت�ل�اف الذي
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
لجََ َم َع ُه��� ْم َعلَى الْ ُه���دَى فَ�ل�اَ تكون َّن مِ َن يف قول���ه} :ف َمن �شاء فليُ�ؤمِ ن َو َمن �شاء ه���و الأ�صل منذ �أن كان���ت بداية الكون
الجَْ ِ
واخلليقة.
اهلِنيَ{ (الأنعام.)35:
َفل ْ َي ْك ُف ْر{ (الكهف.)29:

الشريعة اإلسالمية
منحت اإلنسان حق
االختالف وحرية الفعل
والترك حتى في
العقيدة
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االحتضان
اإلسالمي لغير المسلمين
( الموسرين )
بد�أ حديثنا قبل �أ�شهر عن "جاذبية الإ�سالم االجتماعية"،
تلك التي متث���ل الباب الدائم للدخول يف الإ�سالم� ،سواء
�أكانت دولة الإ�سالم قوية عزيزة �أو �ضعيفة مقهورة ،تلك
اجلاذبي���ة الت���ي تفتح بالدا مل ت�صله���ا جيو�ش الفاحتني،
والت���ي جتذب حتى املحتل�ي�ن لتدخلهم يف دين امل�سلمني.
ذل���ك �أن���ه �أمر ميار�س���ه امل�سلمون بطبيعته���م و�سجيتهم،
ولهذا فاخلط���اب متوجه فيها لكل م�سلم� ،إذ العطاء فيه
ال يتوقف على قرار ر�سمي �أو حكومي �إال فيما ندر.
وقد تناولنا يف املقاالت املا�ضية �شرائح من غري امل�سلمني
الذين يحتكون باملجتمع الإ�سالمي ،فتحدثنا عن ال�سائحني
وعن اخل���دم وعن العمال ،وحديثنا يف هذه ال�سطور عن
املو�سري���ن من ال�سفراء والدبلوما�سي�ي�ن و�أرباب ال�صنائع
والأعم���ال واملهارات العلمية الذين يعملون يف بالدنا ،يف
جوان���ب ال�صناعــــــ���ة والتعلي���م وامل�ستثمريـــــن ،واخرتنا
لفظ "املو�سرين" لأنه ي�شمل من ا�ستغنى عن النا�س ومن
فا�ض عنده املال.
واملو�س���رون �شريحة �أ�صع���ب من �سابقيه���ا ،ف�أولئك لهم
حاج���ات تفتح لنا �أبواب قلوبهم؛ فال�سائح مت�شوق ملعرفة
ما لدينا من جديد وغريب عليه ،واخلادم والعامل حمتاج
مطلوب ال طالب،
�إىل ما ي�سد حاجته ،بينما ذلك املو�سر
ٌ
ولعله يف كثري من الأحيان يكون متعاليا مرتفعا ،قدم من
بالد �أغن���ى و�أف�ضل تقدما ،فهو ينظ���ر �إلينا و�إىل بالدنا
عل.
وثقافتنا من ٍ
�إال �إنه���م و�إن كان���وا �أ�صعب فهم كذلك �أق���وى �أثرا و�أكرث
فاعلي���ة من غريه���م� ،إن كت���ب اهلل لهم الهداي���ة ،ف�إنهم
�أبواب �أق���وام ذوي علم وغنى ونفوذ ،ودوائر ت�أثريهم من
ال�سع���ة واالنت�ش���ار ال تق���ارن بغريهم ،ثم �إنه���م -بعد كل
ه���ذا -فيهم ٌ
بع�ض من نف�سي���ة ال�سائح الذي يتعرف على
بالد و�أفكار و�أنا�سي غريبة ،وبع�ض من روح العامل فيما
يرجوه من مك�سب و�أموال ،في�صح يف حقه بع�ض ما قلناه
يف املقاالت املا�ضية من و�سائل و�أفكار.

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

واملدخل �إىل جميع النا�س هو الأخالق،
فه���ي �أم���ر م�ضط���رد يف ح���االت م���ن
�أ�سلموا من جميع ال�شرائح وامل�ستويات،
و�أم���ر الأخالق ال جمال ل���ه �إال املعاملة
وال ينفع فيه التنظري ،ومدخل الأخالق
وا�سع ف�سيح من �أول الب�سمة العابرة �إىل
الإغاث���ة يف امللمات وامل�صائب ،و�أهم ما
في���ه املعامالت املالي���ة التي هي املحك
احلقيق���ي لأخ�ل�اق ال�ص���دق والأمان���ة
والعدل والإح�سان والزهد واال�ستقامة،
مما تنطبع النفو�س بفطرتها على توقريه
والت�أث���ر ب���ه .والأخ�ل�اق كالكنانة كثرية
ال�سهام ،ال ت���دري �أي ال�سهام �ست�صيب
فتفت���ح القل���وب ،حتى ال���ذي �أ�سلم قد
ال يتذك���ر �أي موق���ف ذلك الذي بد�أ يف
فت���ح قلب���ه للإ�سالم ،لكن���ه يتذكر ذلك
ال�شع���ور الذي يب���د�أ �صغريا ثم ي�سيطر
عليه للتعرف على الإ�سالم ،وهو �شعور
تراكمي ناجت الريب عن مواقف �صغرية
متتابعة و�إن كانت متباعدة.
يف رحلتنا لتتبع ق�ص�ص من �أ�سلموا من
�شريح���ة املو�سرين لنح���اول ا�ستكناه ما
مييز ه���ذه ال�شريحة وا�ستكن���اه �أف�ضل
املداخل لها وجدنا ما يلي:
 - 1الفراغ الروحي
وذل���ك �أن الإن�س���ان مهم���ا حتقق���ت له
مطال���ب اجل�س���د ف�إنه���ا ل���ن تغني عن
مطال���ب ال���روح ،وهذا القل���ق الروحي
يقوم مقام اجلوع للج�سد ،فالبد له من
�إ�شباع ،ومن هن���ا جند كثريا من ه�ؤالء
يُ�سلم���ون لأقل �سبب ،مثل �سماع الأذان
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�أو �سم���اع القر�آن ،حت���ى وهو ال يفهمه،
وبع�ضهم ي���رى �شيئا من حياة امل�سلمني
فتمثل له لغ���زا حمريا حتى يجد ال�سر
يف الإ�س�ل�ام ،فيقب���ل علي���ه ،وبع�ضه���م
يحق���ق كافة النجاح���ات التي طلبها يف
الدني���ا ثم يج���د نف�سه مازال���ت تطلب
�شيئا جمهوال.
ولن�أخذ مثاال على ه�ؤالء ال�سفري الأملاين
م���راد هوفمان ،وال���ذي اعتنق الإ�سالم
مل���ا ر�آه من �شعب اجلزائ���ر -الذي كان
�آنئذ حت���ت االحتالل والقت���ل اليومي-
م���ن �إمي���ان ويقني والتزام ،ومل���ا ر�آه من
مواق���ف �أخالقي���ة ن���ادرة مث���ل ال�سائق
اجلزائري ال���ذي عر�ض �أن يتربع بدمه
لزوجته املري�ضة ،وترى يف ق�صته �شوقا
روحي���ا قاه���را ال ي�شبع���ه �إال الق���ر�آن
الك���رمي وفي�ض���ان الف���ن الإ�سالم���ي،
يقول" :ب���د�أت �أق���ر�أ "كتابه���م" القر�آن
يف ترجمت���ه الفرن�سية ،ومل �أتوقف عن
قراءت���ه منذ ذلك احلني حت���ى الآن...
�إنن���ي حم���اط يف املن���زل الآن بف���ن
جتريدي ،ومن ثَ��� َّم بفن �إ�سالمي فقط.
و�أدركها � ً
أي�ضا عندما ي�ستمر تاريخ الفن
الغرب���ي عاجزًا عن جمرد تعريف الفن
الإ�سالم���ي .ويب���دو �أن �س���ره يكمن يف
ح�ضور الإ�سالم يف حميمية �شديدة يف
كل مظاه���ر هذا الف���ن ،كما يف اخلط،
والأرابي�س���ك ،ونقو�ش ال�سجاد ،وعمارة
امل�ساج���د واملن���ازل واملدن� .إنن���ي �أفكر
كث�ي�را يف �أ�سرار �إ�ض���اءة امل�ساجد ،ويف
ً
بن���اء الق�صور الإ�سالمي���ة ،الذي يُوحي
بحركة متجه���ة �إىل الداخل ،بحدائقها

فكـ ـ ــر

املوحي���ة باجلن���ة بظالله���ا الوارف���ة،
وينابيعها وجماريها املائية ،ويف الهيكل
االجتماع���ي -الوظيف���ي الباهر للمدن
الإ�سالمية القدمية".
ويف عام 2000م �أ�سلم ال�سفري الإيطايل
لدى ال�سعودية توركواتو كارديللي ،وذكر
�أن �إ�سالم���ه �إمنا هو تتويج لرحلة بحث
ا�ستمرت ع�شر �سنوات يف التعرف على
الإ�سالم و�أهله وطبائعهم ،و�أعلن الرجل
�إ�سالم���ه ع���ام  2001ال���ذي يعد وقت
الذروة يف الهجوم على الإ�سالم وو�صمه
بالإرهاب و�إعالن احلرب العاملية عليه.
فم���ا كان �أغن���اه ع���ن الإ�س�ل�ام يف هذا
الوق���ت وه���ذا الظرف ل���وال �أن �أ�شواق
ال���روح ال م�سكن لها �إال ذلك االطمئنان
�إىل ما وقر فيها.
 - 2الأ�سئلة الكربى
وه���ي من ل���وازم الف���راغ الروحي ،غري
�أنه���ا تظهر فيمن حقق �أحالمه ومن مل
يحققه���ا �أو من يبح���ث عن حلم ومعنى
وغاي���ة ،وتل���ك الأ�سئل���ة الك�ب�رى تكرث
لدى �أ�صح���اب الر�أي والفك���ر والنظر،
و�أه���ل العلم والثقاف���ة والأدب ،ف�أولئك
الق���وم �أقدر على حتديد امل�شكلة وطرح
الأ�سئلة وتكوين الأفكار.
فن نو ٌع من الأ�سئلة
وينت�شر عند �أهل كل ٍ ّ
امللت�صقة بفنونهم ،فعامة �أ�سئلة الأحبار
والكهن���ة والق�ساو�س���ة ه���ي فيما يتعلق
ب�ص���دق النب���ي حمم���د [ ،واملقارن���ة
ب�ي�ن الإ�س�ل�ام وامل�سيحي���ة ،وال�شبهات
ال�شه�ي�رة يف هذا املو�ضوع ،بينما يتعلق

اعتنق «هوفمان» اإلسالم لما رآه في
المسلمين من إيمان ويقين والتزام وإيثار
• ال�سفري الأملاين الأ�سبق مراد هوفمان
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جذب اإلسالم «يوسف أستس» بما جاء به
من أخالق مثالية وإجابات شافية كافية
لكافة تساؤالته
• الداعية العاملي ال�شهري يو�سف ا�ست�س

الفال�سف���ة واملفك���رون ب�أ�سئل���ة احلياة
وامل���وت وامل�صري� ،أ�سئل���ة اخلري وال�شر
والعدال���ة والظلم وال�سع���ادة والتعا�سة،
ويكون الأدباء والفنانون وال�شعراء �أكرث
فردي���ة ومبا�ش���رة �إذ ي���دور بحثهم عن
الإن�سان والرغبات وال�شهوات وال�سعادة
والتعا�سة ونحو هذا.
ف����إذا تي�س���ر له���م م���ن �أج���اد (�أوال)
ا�ستيعابهم �إن�سانيا ثم (ثانيا) حماورتهم
علميا وب�أدب ،فاملظنون �أنه يفلح معهم،
�إن �ش���اء اهلل ،ال�سيم���ا �إن ق��� َّدم له���م
منظورا خمتلفا للحياة� ،أو الم�س جوابه
ح�ي�رة قائم���ة ملتهب���ةمل حت�ص���ل على
جواب ٍ
�شاف بعد.

�أخ�ل�اق الرج���ل ال���ذي اهت���دى عل���ى
يدي���ه بقوله" :مثل ه���ذا الرجل ينق�صه
جناحان وي�صبح كاملالئكة يطري بهما"،
وبعد مناق�ش���ات امت���دت ل�شهور كانت
ه���ذه الليلة التي ي�صفها بقوله" :م�شينا
وتكلمن���ا طوال تلك الليل���ة ،وحان وقت
�ص�ل�اة الفج���ر ..عنده���ا �أيقن���ت �أن
احلقيق���ة قد جاءت �أخ�ي�راً ،و�أ�صبحت
الفر�ص���ة مهيئة �أمام���ي� ...أذن الفجر،
ث���م ا�ستلقيت على لوح خ�شبي وو�ضعت
ر�أ�س���ي عل���ى الأر�ض ،و�س�أل���ت �إلهي �إن
كان هن���اك �أن ير�ش���دين ...وبعد فرتة
رفع���ت ر�أ�س���ي �إىل �أعل���ى فل���م �أحلظ
�شيئاً ،ومل �أر طيوراً �أو مالئكة تنزل من
ال�سماء ،ومل �أ�سمع �أ�صواتاً �أو مو�سيقى،
ومل �أر �أ�ض���واء� ...أدركت �أن الأمر الآن
�أ�صب���ح مواتياً والتوقي���ت منا�سباً ،لكي
�أتوقف عن خداع نف�سي ،و�أنه ينبغي �أن
�أ�صب���ح م�ستقيماً م�سلماً ...عرفت الآن
ما يجب علي فعله".

وعام���ة م���ا يح���دث حينئ���ذ ال يك���ون
الدخول يف الإ�سالم مبا�شرة ،بل �أولئك
قوم ي�ستكمل���ون طريق البحث واملعرفة
ب�أنف�سه���م ،فيت�أمل���ون ويخت�ب�رون م���ا
قي���ل لهم ،ث���م ت�أتي حلظ���ة دخولهم يف
الإ�س�ل�ام كثمرة نهائي���ة ،لكنها تكون يف وم���ن هنا ن���درك �أن���ه ينبغ���ي �أن يكون
ذات الوق���ت انطالق���ة �أخ���رى ،وثم���رة لهذه ال�شرائح من يتوجه لها من الدعاة
ت�أت���ي بعدها بثمرات خال���دات ،وغالبا والعلم���اء ،خ�صو�صا وبع�ض منها مهمته
م���ا يتحول ه����ؤالء �إىل دع���اة متميزين ه���و التوا�ص���ل والتع���رف -كال�سف���راء
للإ�س�ل�ام ويكون �إنتاجهم الفكري فتحا والدبلوما�سي�ي�ن والإعالمي�ي�ن والأدباء
يف بابه.
وال�شع���راء والر�سام�ي�ن -و�أن تك���ون
ولن�أخذ مثاال على هذا الداعية العاملي ه���ذه الفرقة من الدع���اة مت�سلحة بحد
ال�شه�ي�ر يو�س���ف ا�ست�س ،وال���ذي �أ�سلم مقب���ول من العل���وم واملعارف التي متثل
عل���ى يد رجل م�سل���م اجتذبه بالأخالق قاعدة م�شرتكة لإن�شاء ات�صال مع هذه
الطيب���ة ث���م بالإجاب���ات الب�سيط���ة عن ال�شرائح.

ع���داوة ،ال�سيما و�سفاراته���م وو�سائلهم
الإعالمي���ة �إما ركن �أ�صي���ل يف ال�صراع
ال�سيا�س���ي �أو على الأق���ل لي�ست بريئة
من���ه ،عل���ى �أن الأمر ي�ستح���ق املحاولة
يف كل ح�ي�ن ومع كل �أح���د ،ولكن يبقى
ال�س����ؤال عن �إ�سهامن���ا يف التوا�صل مع
�سف���راء وجالي���ات ال���دول الإفريقي���ة
والآ�سيوي���ة ودول �أم�ي�ركا اجلنوبي���ة،
ف�أولئك �أقرب مناال و�أوط�أ منزال.
وم���ن الو�سائ���ل التي ينبغ���ي طرقها هو
فتح الأبواب ملا ي�سم���ى بـ"الدبلوما�سية
ال�شعبية" التي تفتح الباب �أمام الدعاة
واملراكز الإ�سالمية واملتطوعني للتوا�صل
م���ع ممثل���ي ه���ذه ال���دول وجالياته���ا،
و�إمكاني���ة اال�ستف���ادة منه���م يف متت�ي�ن
�أوا�ص���ر العالق���ة بني بلدانن���ا وبالدهم
ون�شر الدعوة فيها.
و�إن اعتب���ار ه����ؤالء من امل�ؤلف���ة قلوبهم
�سيجعل لهم ن�صيبا يف م�صارف الزكاة،
ولقد كان نبينا [ يعطي امل�ؤلفة قلوبهم
العط���اء الكبري ،حت���ى لي�أخ���ذ الواحد
منه���م ما بني جبلني م���ن الغنم فيذهب
�إىل قومه قائ�ل�ا "�أ�سلموا ،ف�إن حممدا
يعطي عطاء من ال يخ�شى الفقر" ،وكم
دخ���ل الإ�س�ل�ا َم �أقوا ٌم مل���ا فيه من حظ
الدني���ا ثم �صار الإ�سالم �أحب �إليهم من
�أنف�سهم و�أبنائهم والنا�س �أجمعني .فمن
كان ميلك العطاء فال يبخل به.

وم���ن الو�سائ���ل اجلدي���دة م���ا ابتكرته
الإ�س�ل�ام وامل�سيحية ف�ص���ار من الدعاة ولرمبا بدا الأم���ر �صعبا مع الأوروبيني بع�ض املراكز الإ�سالمية من جمع بع�ض
العاملي�ي�ن ،ولقد و�ص���ف يو�سف ا�ست�س والأم�ي�ركان ملا بينهم وبني امل�سلمني من ه���ذه اجلاليات ليعي�ش���وا يوما يف حياة
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امل�سلمني ،فيدخلون امل�سجد وميار�سون
ال�صالة ورمبا ال�صي���ام وترتدي الن�ساء
احلجاب ،ومنها كذلك فكرة االحت�ضان
العائل���ي بالإقامة لدى عائلة م�سلمة ما
تي�سر لها من �أيام �أو �أ�سابيع،
لك���ن ينبغ���ي التنبه �إىل �أم���ر مهم ،وهو
�أن ه���ذا العطاء باملال وهذا االحت�ضان
االجتماع���ي �إمن���ا يج���ب �أن يك���ون من
مو�ضع القوة والع���زة والوعي واالنتباه،
و�أال ي�شوبه من الأمور ما قد يُف� ّسَ ر على
�أنه بالهة و�سذاجة و�إعجاب وتودد نابع
من موق���ع املنهزم نف�سي���ا �أمام خ�صمه
احل�ضاري .فكم حمل���ت �إلينا مذكرات
امل�ست�شرقني والرحالة واجلوا�سي�س من
هذه الأنباء ح�سرات ،فما �إن يظن �أولئك
القوم �أنهم يف مو�ض���ع الرغبة والرهبة
والتف���وق احل�ض���اري والعل���و النف�س���ي
حتى تنقلب الأمور ،و�إن ق�ص�ص لورن�س
العرب و�أ�ضرابه �أ�شهر من �أن تحُْ كى.
�إن ه���ذا املعن���ى خف���ي يف ق�ص����ص من

عندم���ا و�صل���ت �إىل الكني�س���ة الكربى
بالع ّبا�س ّي���ة (الكاتدرائ ّي���ة املرق�س ّي���ة)
املخ�ص�صة
ودخل���ت �إىل غرف���ة النّ���وم
ّ
للمدع ّوي���ن ر�سم ّي���اً ،كن���ت مرهق���اً من
ال�سف���ر ،ولك���ن عندم���ا �أخرج���ت �أحد
الكتاب�ي�ن وهو (جزء ع���م) وفتحته وقع
ب�صري على �س���ورة الإخال�ص ف�أيقظت
عقل���ي وه���زت كي���اين .ب���د�أت �أرددها
حت���ى حفظتها ،وكن���ت �أجد يف قراءتها
راح���ة نف�سية واطمئنان���اً قلبياً و�سعادة
روحية".

�أ�سلم���وا ،لكن���ه مط���رد فيه���ا ،معن���ى
االعت���زاز بالإ�س�ل�ام والزه���د فيم���ا
عنده���م ،وم���ن املواق���ف العجيبة التي
ميكن �إيرادها هنا ق�صة الق�س امل�صري
�إ�سح���اق ه�ل�ال م�سيح���ة ،وال���ذي كان
يرك���ب �إح���دى املوا�ص�ل�ات العام���ة يف
القاهرة ،ف�صعد �إليها طفل �صغري يبيع
كت ِ ّيب���ات دينية ،ف�أعط���ى جميع الركاب
بني
ومل يعطه منها ،يقول" :قلت له" :يا ّ
ملاذا �أعطيت اجلميع باحلافلة �إال �أنا؟".
فقال" :ال يا �أبون���ا �أنت ق�سي�س" .وهنا
�شعرت وك�أ ّنني ل�س���ت �أه ً
ال حلمل هذه لقد كان ذهن هذا الق�س ميور بالأ�سئلة
الكت ّيبات مع �صغ���ر حجمها اَ
}ل مَ َ
ي�س ُه وال�شك���وك قب���ل ه���ذا املوق���ف ،لك���ن
�إِ اّل مْال ُ َط ّه��� ُرون{� .أحلحت عليه ليبيعني ال�شاهد من���ه �أن الفت���ى ال�صغري كانت
منها فقال" :ال دي كتب �إ�سالم ّية" ونزل ،لدي���ه هذه العزة الفطرية ،والتي جعلته
لق�س مهما بذل له
وبنزول هذا ّ
ال�صبي من احلافلة �شعرت ين���زه بيع تلك الكتب ٍ ّ
وك�أ ّنني جوعان ،ويف هذه الكتب �شبعي ،فيها من املال ،ومقام الدعوة ال ينف�صل
وك�أ ّنن���ي عط�شان وفيه���ا �شربي .نزلت ع���ن مقام االعتزاز ،كما �أن مقام الكرم
خلفه فجرى خائفاً منّي فن�سيت من �أنا والعط���اء ال يتناف���ى م���ع مق���ام الوعي
وجريت وراءه حتّى ح�صلت على كتابني .واليقظة.
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يلال تطوع

أسطورة الجماعة
�أنـ ــوار الزنــكي  /م�س�ؤولة العالقات العامة بالفريق التطوعي
@AnwarAlzanki

يوم���ي ،تتخلله �أطياف ه���ي �أ�سط���ورة ذات هيبـــــــ���ة تدع���ى
كان هن���اك لقاءٌ
ٌّ
ال�شم����س الدافئ���ة ،تنحني ل���ه �أغ�صان “اجلماعة”..
ال�شج���ر لت�سب���غ ظالله���ا علي���ه ،حتلق فحني تتوقف ال�شم�س عن الإ�شراق يحل
�أ�سراب من الطي���ور �آتية من كل مكان ،ال�شت���اء ،متوت الأزه���ار ،يهاجر �سرب
حتمل قمحا في���ه �شفاءٌ للأبدان ،زهرا الأطي���ار ،تفقد الرو�ضة الغناء جمالها،
روحي يتزين من كل الألوان.
بعبري
ٍ
ٍّ
هكذا هم بنو الب�شر ،منظومة متكاملة،
قطراتٌ من حب وعطاء تروي الظم�آن ،ولوتخلف فرد لت�أخرنا يف الو�صول �أو قد
ني ال َهرم،
ن�سم���اتٌ م���ن تل���ك ال�شط����آن تحُ يي يف الن�ص���ل! فبالعمل اجلماعي بُ َ
رو����ض َحكايانا ،وكان االنت�ص���ار دي َد ًنا يف احلروب ،و�إن
ُ
القل���ب الإميان ،ه���ذا
فل���كل يد متتد بال حرمان ،هلل ويف اهلل الأح�ل�ام العظيمة ال ميك���ن �أن تتحقق
ت�آخ���ت �أرواح الأخ���وان ،وذات �صب���اح ،بجه���د ف���ردي ،حت���ى قائ���د اجلماعة
وف���وق ذاك الرو����ض الفتّ���ان ،خ ّيم لي ٌل اليح���ق له اتخ���اذ ق���رارات فردية دون
�شاح���ب! مل ت�ش���رق ال�شم�س! جتمدت م�شورة ممن يعملون معه.
حنج���رة الأطيار ،ماع���ادت تعزف تلك �أمل تلح���ظ �أ�س���راب الإوز كي���ف تهاجر
الأنغام ،ال الزهر عاد له لون ،ال ال�شم�س جمتمعة تت�ش���كل يف ال�سماء على هيئة
بدفءٍ تت�سلل ،ال الن�سمات غدت حتيي غريبة كالرقم  8؟
قلبا تغلب���ه االحزان! ماعاد هنالك �أمل ثب���ت علمي���ا �أن الإوز يزي���د من فاعلية
يولد من تلك الأرحام!!
طريانه جمتم ًعا بن�سبة  % 71باملقارنة

هل تعلم ما تلك الرو�ضة؟ ماذاك الطري
وماالأغ�صان؟!

للمتابعة بت�صدر القيادة.
“و�إن م���ن �أروع اللطائ���ف الت���ي ذكرها
الدكت���ور طارق ال�سوي���دان يف ذلك� :أن
من �سلبي���ات العمل الف���ردي �أنه يورث
ال ُعجب والكِ رب يف النف�س! وذلك ب�سبب
َعزْو الفرد النج���اح لنف�سه� ،أما �إن كان
الإجن���از جماعي���ا فين�سب���ه للمجموعة
ب�أكملها ،وكذلك من ال�سلبيات �أن العمل
الفردي ق�صري املدى يعرتيه ال�ضعف”.
وم���ن ذل���ك م���ا �أراه �أحيان���ا يف بع����ض
امل�ؤ�س�سات التي يخيل �إلينا �أنها ن�شطة!
وفج�أة تنهار ب�سبب ان�سحاب فرد منها،
وه���ذا مايثبت لنا فردية �إجنازاتها ،لأن
ال�شخ����ص مل ي�ش���رك الآخرين معه يف
عمله.
و�أخ�ي�را نُذكر �أنف�سن���ا بكلمات نق�شتها
لنا احلياة:

مع ط�ي�ر يط�ي�ر ُمنع���زال لوح���ده ،و�إن مع العمل اجلماعي تكون الأخطاء �أقل
تع���ب قائدهم ف�إنه ي�سم���ح ملن فيه قوة والإجنازات �أكرب والثمرات �أعظم.
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حـــوار :املحرر املحلي

لقاء حول كتاب

البشرى في لقاء مع

رئيسة قسم التوعية باإلدارة النسائية للتعريف باإلسالم

إقبـال خالد الحجي
الدعوة �إىل اهلل عز وجل ر�سالة امل�سلم
يف احلياة ،رجال كان �أو امر�أة ،يحمالن
همها ،انطالقا من قول���ه تعاىل} :ا ْد ُع
ِ�إلىَ �سَ بي���لِ َر ِّب َ
���ك بِالحْ ِ ْكمَ���ةِ مْ
وال َ ْو ِعظَ���ةِ
َ
هي �أ ْح�سَ ُن �إنَّ
الحَْ �سَ نَ���ةِ َو َجادِ لْ ُه ْم با َّلتي َ
َر َّب َك ُه َو � ْأعل َ ُم بمَِ ْن �ضَ َّل َع ْن �سَ ِبيلهِ َو ُه َو
�أَ ْعل َ ُم بِامل ُ ْهتَدِ ينَ{.
و�ضيفتنا يف هذا الع���دد ال�سيدة �إقبال
احلجي �إح���دى ه�ؤالء ال�سيدات الالئي
وهنب �أنف�سهن خلدمة الإ�سالم ،والدعوة
�إليه ،تبذل يف �سبيل ذلك الوقت واجلهد
لالرتقاء بدع���وة غري امل�سلمني ،بجانب
ذل���ك كان له���ا اهتمام خا����ص بالعمالة
املنزلي���ة يف الكوي���ت ،ولذل���ك قام���ت
ب�إع���داد دلي���ل �شامل ثق���ايف اجتماعي
دعوي ،خا�ص بتلك العمالة ،يحتوي بني
دفتيه على كافة اجلوانب يف التعامالت
�سواء من العامل �أو رب العمل ،وتنظيم
تل���ك العالق���ة ،لتحقي���ق اال�ستقرار يف
املجتمع ،وه���ي الغاية املن�شودة ،بجانب
تعريف تلك العمالة بالعادات والتقاليد
العربي���ة والإ�سالمية ،الأمر الذي حقق
جانب���ا من عم���ل الإدارة الن�سائية ،وهو
دع���وة غري امل�سلمني .ف����إىل ما جاء يف
اللقاء..
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بداية ..هل لكم �أن تعرفونا ب�شخ�صكم
الكرمي؟
�إقبال خالد احلج���ي� ،أعمل يف الإدارة
الن�سائي���ة للجن���ة التعري���ف بالإ�س�ل�ام
بالرو�ضة (رئي�سة ق�سم التوعية).
نبذة عن م�ش�������واركم الدعوي يف الإدارة
الن�سائية؟
من خالل عملي كرئي�سة لق�سم التوعية
نحاول جاهدي���ن �إقامة برامج و�أن�شطة
دعوية تثقيفية لغري امل�سلمني يف مواقع
و�أماكن يتم اختيارها لتواجد اجلاليات
فيه���ا (�سكن���ات املمر�ض���ات� ،سكن���ات
العائالت ،املدار�س واجلامعات ،وبع�ض
امل�ؤ�س�س���ات احلكومي���ة ،مث���ل وزارة
ال�ش����ؤون ووزارة الأوق���اف ،ال�سج���ن
املركزي� ،سجن الإبعاد).
كم���ا �أنن���ا نحر����ص عل���ى امل�شارك���ة يف
امللتقي���ات ،ولن���ا م�شاركات م���ع اللجان
الن�سائية.
قمت�������م بت�ألي�������ف كت�������اب املر�ش�������د “دليل
العمال�������ة املنزلي�������ة” ..ماه�������ي الفك�������رة
والأهداف؟
تعت�ب�ر الكويت من البل���دان التي تتزايد
فيها ن�سبة العمال���ة ،وقد تعود �سلبا على
املجتمع ،ومن ب���اب امل�س�ؤولية امللقاة على
عاتقنا لتوعية وتثقيف هذه الفئية فكرنا
بت�أليف كتاب “املر�شد”.

ما هي اللغ�������ات التي ترجم لها الكتاب،
وملاذا اخ���ت���رمت تلك اللغات ،وهل هناك
خط�������ة للتو�س�������ع يف ترجمت�������ه بلغ�������ات
�أخرى؟
ه���ذا الكتاب ه���و اجلزء الث���اين ،وقد
�صدر ب�سبع لغات� :إندوني�سي ،جتالوج،
�سنه���ايل ،تاميل���ي� ،إجنلي���زي ،هندي،
تلغو ،واللغة العربية كدليل لربة املنزل.
ولقد مت اختيار ه���ذه اللغات لأنها هي
اللغ���ات ال�سائ���دة للعمال���ة املنزلي���ة يف
الكوي���ت ،ويف ح���ال وجدنا لغات �أخرى
لفئ���ة العمال���ة املنزلية وبك�ث�رة ف�سوف
نحاول ترجمة الكتاب بهذه اللغة.
هل الكت�������اب موجه ل�ش�������ريحة العمالة
املنزلي�������ة �أم �أي�ض�������ا لأرب�������اب الأعم�������ال
ومكاتب اال�ستقدام؟
الكتاب موجه ل�شريحة العمالة املنزلية،
وندع���و كل رب عم���ل احلر����ص عل���ى
اقتنائ���ه ،ففي���ه الفائدة وراح���ة له ،لأن
الكت���اب فيه ن�صائ���ح ومعلومات ثقافية
بلغة العاملة يف املنزل.
وكذل���ك نح���اول جاهدي���ن التعامل مع
مكات���ب اال�ستق���دام للم�ساهم���ة يف
توزي���ع الكتاب ملا في���ه من فائدة كبرية،
ومعلومات مهمة ع���ن الأ�سرة الكويتية،
واملجتمع الكويتي.
�أب�������رز امل�ش�������كالت الت�������ي نواجهه�������ا م�������ن
العمالة املنزلية وما هي احللول؟
للأ�س���ف �أن طريقة احلي���اة يف الكويت
فر�ض���ت علين���ا حاجتن���ا للعمال���ة ،وال
ن�ستطي���ع اال�ستغناء عنه���م ،وذلك لعدة

نقوم بالبرامج واألنشطة الدعوية
التثقيفية لغير المسلمين إينما تواجدوا
كتاب “المرشد” استشعار
للمسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه
العمالة المنزلية

�أ�سب���اب :خروج الوالدي���ن للعمل ،والأم
الت���ي ق���د تعم���ل �أو تكم���ل تعليمه���ا،
والواجب���ات االجتماعية ،وم���ا فر�ضته
املدنية علينا من م�س�ؤوليات.
و يف ر�أي���ي �أن طبيعة احلياة قد �سببت
لن���ا كثريا م���ن امل�ش���اكل والتعقيد ،مما
�أدى �إىل تواج���د �شخ����ص �أو �أك�ث�ر من
العمالة املنزلي���ة يف الأ�سرة ،جاءوا من
بيئات خمتلف���ة وم�ستوي���ات اجتماعية
وثقافية قد تكون متدنية ،حاملني معهم
طباعا وعادات و�أخالقيات غريبة على
املجتم���ع الكويت���ي ،و�أمرا�ض���ا نف�سي���ة
و�صحي���ة ،مم���ا زاد العبء عل���ى �أرباب
الأ�سر ماديا ومعنويا.
ومما يزي���د الأمر �سوءا �أنه���م يعي�شون
معن���ا يف منازلن���ا ،فم���ا فيه���م مربيات
للأطف���ال ،وطه���اة للطع���ام ،و�أعم���ال
�أخرى يف املنزل.
وللتخفي���ف من ه���ذا الع���بء وحماولة
ح���ل بع����ض امل�ش���اكل يج���ب �أن يك���ون
هن���اك تكاتف وتعاون ب�ي�ن عدة جهات
(حكومي���ة ،م�ؤ�س�سات� ،شركات ،مكاتب
ا�ستقدام للعمالة.).
ومما ي�شعرين بالأ�س���ى ازدياد امل�شاكل
وت�شعبها على م���ر ال�سنني ،فكثري منها
مل يكن موجودا من قبل  30عاما.
و�ص�������فتم الدلي�������ل ب�أنه “مر�ش�������د ديني

و�أخالقي” هل ق�صدمت بذلك �أنه �أي�ضا الثق���ايف والعلم���ي جلمي���ع اجلالي���ات
موجه لدعوة غري امل�سلمني؟
وخمتلف الديانات وامل�ستويات الثقافية
نع���م حر�ص���ت عل���ى �أن يك���ون الكتاب والعلمية.
مرجع���ا ثقافيا ودعويا للم�سلمني وغري �أب�������رز الن�ص�������ائح الت�������ي قدمتموها من
امل�سلمني ,فهو دليل �شامل ي�ستفيد منه خ���ل���ال الكت�������اب للتعامل م�������ع العمالة
خمتلف امل�ستويات والديانات.
املنزلية؟
م�������ا هي الأهمي�������ة التي تراه�������ا الأخت يحتوي الكتاب على ن�صائح لربة املنزل
�إقبال من دعوة العمالة املنزلية؟
يف كيفية التعام���ل مع العاملة ،وقوانني
�أهم فئة �أرى �أنها بحاجة للدعوة والتوجيه ا�ستقدام العمال���ة املنزلية ،كما يحتوي
والتوعية هي العمالة الحتكاكها املبا�شر عل���ى ن�صائح للعاملة ت���دور حول كيفية
بجمي���ع �أفراد الأ�س���رة ،فيجب تعريفها التعامل مع �أفراد الأ�سرة؟ ،و�أخالقيات
على املجتمع وكيفية التعامل والتعاي�ش وقي���م �إ�سالمي���ة ،والتعامل م���ع الطفل
مع من معها يف املنزل ،من رب الأ�سرة ،وكيفية العناية به؟ ،والإ�سعافات الأولية،
والأم ،والأوالد م���ن اجلن�سني مبختلف وف���ن ترتي���ب وتنظي���م ونظاف���ة املنزل
الأعمال ،واجلد واجلدة ،ومن معهم من واملطب���خ ،و�أطب���اق خمت���ارة (�سلطات،
العمالة املنزلية من خمتلف اجلن�سيات مقب�ل�ات� ،شورب���ات� ،أطب���اق �ساخن���ة،
حلويات) ،اللهجة الكويتية،
من رجال ون�ساء.
دور الإدارة الن�س�������ائية يف دعوة العمالة كلمة �أخرية؟
املنزلية؟
م���ن خ�ل�ال عمل���ي يف جلن���ة التعريف
ل�ل��إدارة الن�سائي���ة بجمي���ع �أق�سامه���ا بالإ�سالم واحتكاكي اليومي باجلاليات
دور كب�ي�ر وفع���ال يف دع���وة العمال���ة املتواجدة يف الكويت ،وما �سببه تواجد
املنزلي���ة ..يب���د�أ به���ا ق�س���م التوعي���ة هذه الفئات م���ن �سلبيات على املجتمع
ب�إقام���ة �أن�شط���ة وفعالي���ات وبرام���ج �شع���رت بامل�س�ؤولية امللق���اة على عاتقنا
ثقافي���ة توعوية دعوية لغ�ي�ر امل�سلمني ،باتخاذ جميع الو�سائل والطرق لإ�صالح
كم���ا �أن لق�سم املهتدي���ات الدور الأكرب م���ا ميك���ن �إ�صالح���ه ،وتق���دمي الن�صح
يف رعاية املهتدي���ة واجلاليات امل�سلمة ,والإر�شاد ما �أمك���ن ،كي نخفف ونعالج
ويكمل ق�سم الف�ص���ول الدرا�سية الدور هذه ال�سلبيات.
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الإعجاز العلمي

عبد الدائم الكحيل

| www.kaheel7.com/ar

العالج بالرحمة ..أسهل طريق للشفاء
الع�ل�اج بالرحمة هو �آخر ما و�صل �إليه
الغ���رب ..فبعدم���ا ابتع���د ع���ن الفطرة
الإلهية نتيجة �إحل���اده وكفره� ،أيقن �أنه
ال �سبيل حلل امل�شكالت االجتماعية �إال
بتعلم الرحمة ،لنق���ر�أ ونحمد اهلل على
�أنه جعلنا م�سلمني..
م���ن وق���ت لآخر يخ���رج الغ���رب بنتائج
جدي���دة بعد قيام���ه بتج���ارب م�ضنية،
وجن���د علم���اء الغ���رب ي�ؤك���دون عل���ى
�ض���رورة تطبي���ق ه���ذه االكت�شافات من
�أج���ل �سع���ادة الب�ش���ر .والعجي���ب �أنني
كلم���ا ت�أملتُ اكت�شافا علمي���ا فيه النفع
والفائ���دة وجدت الإ�سالم ق���د �سبقهم
�إليه ب�أربعة ع�شر قرنا!
ومن �آخر ما و�صلت �إليه �أبحاثهم -بعدما
فقدوا احلب والرحمة والعاطفة ب�سبب
املادية املفرطة التي و�صلوا �إليها� -أنهم
اكت�شف���وا �أهمية "الرحم���ة" يف �سعادة
الإن�س���ان ،و�إمكانية تعل���م الرحمة منذ
الطفول���ة ،و�أن���ه ينبغي عل���ى النا�س �أن
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يعلموا �أوالدهم "الرحمة" ،فكيف بد�أت رغب���ات غريه مبا يحب���ه الآخرون ،و�أن
الق�صة؟
الذي ي�سعد الآخرين يكون �أكرث �سعادة
يف بداية عام  2008ا�ستخدم الباحثون من الذي يهتم بنف�سه فقط.
تقني���ة امل�س���ح بالرن�ي�ن املغنطي�س���ي وي�ؤك���د الباحثون على قاعدة ذهبية من
الوظيفي  fMRIمن �أجل درا�سة ت�أثري �أج���ل �سعادة �أكرب وعمر مديد ،وهي �أن
الرحمة لدى الإن�سان على نظام املناعة حتب اخلري للآخرين! فقد وجدوا بعد
لدي���ه وعلى نظ���ام عمل الدم���اغ .وقد �س����ؤال العدي���د من النا����س �أن الإن�سان
ك�ش���ف ه���ذا اجله���از عن ن�ش���اط كبري ال���ذي يتمن���ى اخل�ي�ر لغ�ي�ره ه���و �أكرث
يح���دث يف اجلزء الأمام���ي من الدماغ �سع���ادة من �أولئ���ك الذين متن���وا زوال
ال���ذي يلع���ب دورا �أ�سا�سي���ا يف عاطفة النعمة عن غريهم.
الإن�س���ان .وخرج���وا بع���دة نتائج �سوف
وق���د ال نعجب عندم���ا نعل���م �أن النبي
نلخ�صها لندرك يقينا �أن ديننا احلنيف
الأعظ���م [ ق���د دع���ا �إىل ذل���ك قبل
قد �أمرنا به���ذه النتائج م�سبقا ،بل هي
ق���رون طويلة ،بل اعترب �إميان امل�ؤمن ال
جزء من عقيدتنا و�إمياننا.
يكتمل �إال بتحقيق هذه القاعدة ،عندما
� - 1إذا �أردت �أن تكون �سعيدا فما عليك قال" :ال ي�ؤمن �أحدكم حتى يحب لأخيه
�إال �أن تتمنى ال�سعادة للآخرين:
ما يحب لنف�سه"� ،سبحان اهلل! القاعدة
هذه القاعدة ي�ؤكدها العلماء اليوم ،فقد الت���ي و�صل���وا �إليه���ا ومل ي�ستطيع���وا
وجدوا بنتيجة �أبحاثه���م �أن ال�سعادة ال تطبيقها ه���ي جزء من �إميانن���ا� ،أل�سنا
تتحق���ق مبجرد حتقيق رغبات الإن�سان �أوىل منهم بتطبيق هذه القاعدة النبوية
لنف�س���ه ،ب���ل البد �أن ي�سع���ى يف حتقيق ال�شريفة؟

 - 2الرحمة تن�شط نظام عمل الدماغ:
ي�ؤكد العلماء الذين اهتموا بهذا البحث
�أن ممار�س���ة ريا�ض���ة "الرحم���ة" تفيد
الدم���اغ وتن�ش���ط خالياه ،ب���ل وحتدث
تغيريا يف عدد اخلالي���ا و�شكل الدماغ
والعملي���ات التي تتم فيه .وهذا ي�ساعد
عل���ى ال�شفاء من العديد من الأمرا�ض،
مبجرد �أن تتعلم كيف ترحم الآخرين!
و�أقول م���ن جديد� :سبحان اهلل!! �ألي�س
ه���ذا بال�ضبط ه���و ما �أمرنا ب���ه النبي
الأعظ���م [ عندما قال" :من ال يرحم
ال يُرح���م"؟! فبقدر م���ا ترحم الآخرين ن���ادى ب���ه نب���ي الرحم���ة عندم���ا قال:
وتعط���ف عليه���م وتعفو عنه���م يرحمك "ارحم���وا م���ن يف الأر����ض يرحمكم من
اهلل ويذه���ب عنك من الأمرا�ض وال�شر يف ال�سم���اء" ،واهلل ل���و ر�أى الغرب هذه
ما ال يعلمه �أحد �إال اهلل.
التعالي���م وعا�شوا معه���ا لكانوا �أول من
 - 3تعل�������م "الرحمة" يفي�������د يف تقوية يعتنق الإ�س�ل�ام ،ولكن ق�صرنا كثريا يف
العالق�������ات االجتماعي�������ة ويجعلك �أكرث �إي�ص���ال �صوت احلق لهم ،ن�س�أل اهلل �أن
يهيئ لهذه التعاليم من ين�شرها ويبلغها
ان�سجاما مع الآخرين:
لأنا�س هم ب�أ�شد احلاجة �إليها.
�أكدت الدرا�سة اجلدي���دة التي �أجريت
�أخ�ي�را �أن ممار�س���ة "الرحم���ة" تق���وي
النظ���ام املناع���ي ل���دى الإن�س���ان .فقد
وجدوا �أن الإن�سان الرحيم يتمتع بنظام
مناع���ي قوي ومقاومة �أعلى للأمرا�ض.
فمن خ�ل�ال �إجراء التجرب���ة على عدد
كب�ي�ر من املتربع�ي�ن تب�ي�ن �أن الإن�سان
الرحي���م وال���ذي يح���ب اخل�ي�ر لغ�ي�ره
ويعط���ف عليه���م ،ف����إن ن�سب���ة �إ�صابته
بالأمرا�ض �أقل من غريه.

للرحمة تأثير قوي
على نظام المناعة
وعمل الدماغ وهو ما
أثبتته األبحاث

 - 4ممار�سة "الرحمة" يعالج الك�آبة:

وقد ربط العلماء هذه النتيجة ب�أبحاث
�أخ���رى ت�ؤك���د عل���ى تراب���ط ال�سع���ادة يف ه���ذه الدرا�س���ة وجد الباحث���ون �أن
م���ع ط���ول العم���ر م���ع الرحم���ة ،فكان النا����س الرحماء هم �أك�ث�ر النا�س بعدا
الإن�س���ان الأك�ث�ر �سع���ادة ه���و الأك�ث�ر عن االكتئاب والإحب���اط والي�أ�س .ومن
رحم���ة للآخرين ،وه���و الأكرث بعدا عن هن���ا ن���درك �أهمي���ة قول���ه تع���اىل عن
الأمرا����ض ،بخا�ص���ة �أمرا����ض القل���ب.
َّا����س قَ��� ْد َجا َءتْ ُك ْم
الق���ر�آن} :يَ�أَيُّهَ���ا الن ُ
وذل���ك لأن هذه الرحم���ة جتعلك �أقرب َم ْو ِع َظ ٌة مِ ْن َر ِّب ُك ْم َو ِ�ش َفاءٌ لمَِا فيِ
ال�صدُورِ
ُّ
من جمتمعك و�أك�ث�ر ترابطا وان�سجاما َوهُ���دى َو َر ْح َم ٌة لل ْ ُم�ؤْمِ َ
ن�ي�ن * ُق ْل ِب َف�ضْ لِ
هلل َو ِب َر ْح َمتِ���هِ ف ِب َذل َ
مع���ه ،وبالت���ايل ف�إن ه���ذا ينعك�س على ا ِ
ِ���ك َفل ْ َي ْف َر ُح���وا ُه َو
ا�ستقرار عمل القلب.
خَيرْ ٌ ممِ َّ ���ا يَ ْج َم ُعونَ{(يون�س.)58-57 :
وهن���ا نقول م���ن جديد� :ألي����س هذا ما وانظروا كيف تك���ررت الرحمة مرتني،

لت�ؤكد لنا �أن الذي ير�ضى بالقر�آن �شفاء
ف�إن رحمة اهلل �ستكون و�سيلة ل�سعادته
وفرحه ،فال يحزن بعدها �أبدا.
 - 5علماء الغرب :ينبغي علينا �أن نعلم
�أطفالنا الرحمة:
بعد ه���ذه التجارب دع���ا الباحثون �إىل
�ضرورة �أن نعلم الطفل ال�شفقة والرحمة
والعطف ،وقالوا ب����أن هذه الأ�شياء من
ال�سه���ل تعلمه���ا و�سوف تعط���ي فوائد
كب�ي�رة للمجتمع .ويق���ول الباحثون� :إن
تعليم الطفل الرحم���ة �سي�ساهم ب�شكل
كب�ي�ر يف تخفيف اجلرمي���ة والعدوانية
التي �أ�صبحت مر�ضا ال �سبيل لعالجه.
وملخ�ص هذا البحث كما يقول الباحث
ديفيد�سون من جامعة Wisconsin-
� Madisonإن ه���ذه الو�سيلة� ،أي تعلم
الرحم���ة ،مهم���ة جدا لع�ل�اج الأطفال،
بخا�ص���ة �أولئك الذين ه���م على �أبواب
االنحراف.
ونك���رر م���ن جدي���د� :أمل يطب���ق نبين���ا
[ ه���ذه الرحمة عل���ى �أمت وجه؟ لقد
�ض���رب لنا امل�صطف���ى [ �أروع الأمثلة
يف الرحمة عندما عفا عن كفار قري�ش
الذي���ن �أ�ساءوا �إليه �أ�شد الإ�ساءة ،وذلك
عندما عفا عنهم �أثناء فتح مكة ،كذلك
�ض���رب النبي لنا �أمثل���ة رائعة يف رحمة
الأطف���ال وح�س���ن تربيته���م ،فقد روى
�سيدن���ا �أن�س بن مال���ك �أنه خدم ر�سول
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اهلل [ ع�شر �سنني مل يقل ل�شيء فعله
مل فعل���ت ك���ذا� ،أو ل�ش���يء مل يفعله َ
مل
ْ
مل تفع���ل ك���ذا ،ه���ل بعد ه���ذه الرحمة
رحمة!
ي�ؤك���د العلم���اء �أن الرحم���ة ينبغ���ي �أن
يتعلمه���ا الإن�س���ان من���ذ �أن يكون طفال
لتقي���ه �شر االنحرافات ،و�سوف ت�ساهم
يف بن���اء �شخ�صية �أكرث اعتداال ،هذا ما
و�صلوا �إليه بعد معاناة ومرارة وجتارب
طويل���ة ،ولكن الإ�س�ل�ام وفر علينا عناء
البح���ث و�أعطانا املعلومة جاهزة ،ولكن
للأ�س���ف جن���د م���ن يجح���د وي�ستكرب
ويعر�ض!
الرحم�������ة ه�������ي �أول �ص�������فة هلل يف كتابه،
ورمبا ندرك بعد هذه احلقائق ملاذا بد�أ
اهلل �أول �صفة له يف كتابه با�سمني هما
"الرحم���ن الرحيم" ،حت���ى �إننا ال نقر�أ
الق���ر�آن �إال ونبد�أ به���ذه الآية العظيمة،
وال ن�صل���ي ركعة �إال ونبد�أ بها ،وال ن�أكل
�أو ن�ش���رب �أو نفع���ل �أي عم���ل �إال ونبد�أ
بـ "ب�سم اهلل الرحم���ن الرحيم" .لتبقى
الرحم���ة يف �أذهاننا لي���ل نهار ،فت�صبح
ج���زءا من حياتنا ،وه���ذا ما يفتقر �إليه
الغ���رب اليوم ،حتى وجدوا �أنه البد من

تعلم الرحمة من �أجل حل م�شكالتهم� .أخالقه���م ويف فتوحاته���م ،ويف رفقهم
يكف���ي �أن نعلم �أن ا�س���م "الرحمن" قد باحليوان ويف كل حركة وفعل ،وال�سبب
يع���ود لتعالي���م الق���ر�آن القوي���ة .ه���ذه
تكرر يف القر�آن  57مرة ،وا�سم "الرحيم"
التعاليم هي ما ينادي به الغرب اليوم!
قد تكرر  114مرة� ،أي ال�ضعف ،و�صفة
"رحيم" ق���د وردت مرة واح���دة ك�صفة ونقول للملحدين:
خلري اخللق ر�سول اهلل يف قوله تعاىل� :أنت���م تعرتف���ون ب�أنك���م ترتك���ون �أم���ور
َ
}لَقَ��� ْد َجا َء ُك ْم َر ُ�سو ٌل مِ ْن �أنْ ُف ِ�س ُك ْم َعزِ ي ٌز الأخــــــــــــ�ل�اق والت�شريع���ات والقوانني
ي�ص َعلَيْ ُك ْم ب مْ
َعلَيْهِ مَ���ا َع ِنتُّ ْم َحرِ ٌ
ِال ُ ْ�ؤمِ نِنيَ لأ�صحـــــــــــــــ���اب االخت�صا����ص ،وهاهم
َرءُ ٌ
وف َر ِحي ٌم{(التوب���ة .)128 :ووردت �أ�صح���اب االخت�صا�ص يع���ودون ملبادئ
�صف���ة الرحمة يف الق���ر�آن يف �أكرث من القر�آن ،فلم���اذا حتاربون هذه املبادئ؟
مائ���ة �آية ،وكل ه���ذا ليعلمنا اهلل تعاىل انظ���روا مع���ي �إىل هذا الن���داء الإلهي
"الرحم���ة" ولي�ؤث���ر على نفو�سن���ا بهذه املليء بالرحمة ،واخت���اروا �أين ت�ضعون
التعاليم الرائعة.
�أنف�سكمُ } :ق ْل يَا ِع َبادِ يَ ا َّلذِ ي َن �أَ�سْ َر ُفوا
َعلَ���ى �أَنْ ُف�سهِ ��� ْم اَل تَ ْقنَ ُط���وا مِ ��� ْن َر ْح َمةِ
ا ِ
���وب َجمِ يع���ا �إِ َّن ُه
هلل �إِنَّ اهلل يَغْفِ ��� ُر ال ُّذنُ َ
َ
اسم "الرحمن" تكرر
هُ��� َو الْ َغ ُفو ُر ال َّر ِحي ُم .وَ�أنِيبُ���وا �إِلىَ َر ِّب ُك ْم
اب
في القرآن  57مرة واسم وَ�أَ�سْ ِل ُموا لَ ُه مِ ��� ْن َقبْلِ �أَ ْن يَ�أْ ِت َي ُك ُم الْ َع َذ ُ
ثُ��� َّم اَل تُنْ�صَ ُرونََ .وا َّت ِب ُعوا �أَ ْح�سَ َن َما ُ�أنْزِ َل
"الرحيم" تكرر  114مرة �إِلَيْ ُك��� ْم مِ ��� ْن َر ِّب ُك��� ْم مِ ��� ْن َقبْ���لِ �أَ ْن يَ�أْ ِت َي ُك ُم
اب بَ ْغتَ���ة وَ�أَنْتُ��� ْم اَل تَ ْ�ش ُع��� ُرونَ�َ .أ ْن
الْعَ��� َذ ُ
ليعلمنا الله الرحمة
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
�س يَا َح�سْ َرتَ���ا َعلى َما ف َّرطتُ
تق���ول نف ٌ
ُ
مَ
ال�س ِ
ِ
ْ
ِ
اخرِ ينَ.
ن
ل
ن
ك
ن
َ�
إ
و
هلل
ا
نْ���ب
فيِ َج ِ
ِ ْ تُ َ َّ
ولذلك قال امل�ؤرخون :مل يعرف التاريخ
َ
َ
�أَ ْو تَ ُق���و َل لَ��� ْو �أنَّ اهلل هَ���دَانيِ لَ ُكنْتُ مِ َن
فاحت���ا �أرح���م م���ن امل�سلم�ي�ن!! فكانت
اب
�ي�ن� .أَ ْو تَ ُق���و َل ِح َ
املُتَّقِ َ
�ي�ن تَ��� َرى الْ َع َذ َ
الرحم���ة تتجل���ى يف معامالته���م ويف
لَ��� ْو �أَنَّ ليِ كَ��� َّرة فَ�أَ ُكو َن م��� َن مْال ُ ْح ِ�سنِنيَ.
بَلَ���ى قَ��� ْد َجا َء َ
تْ���ك �آيَاتِي َف َك َّذبْ���تَ ِب َها
َ
َوا�سْ تَكْ�َب�رَْ تَ َو ُكنْ���تَ مِ ��� َن الْكافرِ ي���نَ.
َويَ��� ْو َم الْقِ َيا َمةِ تَ َرى ا َّلذِ ي��� َن َك َذبُوا َعلَى
ا ِ
هلل ُو ُجو ُه ُه ْم ُم�سْ��� َو َّدةٌ �أَلَيْ�سَ يف َج َه َّن َم
َمثْ���وى ِلل ْ ُمتَكَبرِّ ِ ي���نََ .ويُنَ ِّجي اهلل ا َّلذِ ي َن
ال�سوءُ َو اَل
ا َّتقَ��� ْوا بمَِ َفا َزتِهِ ��� ْم اَل مَ َ
ي ُّ�س ُه ُم ُّ
ُه ْم يَ ْح َزنُونَ{ ،فك���روا للحظة واحدة
وا�س�أل���وا �أنف�سكم :هل ميكن لب�شر �أن
يقول مثل هذا الكالم؟..
http://www.medicalnewstoday.com/
articles/101812.php
/http://www.wisc.edu

http://www.biopsychiatry.com/
happiness/happycountry.html

h t t p : / / w w w. b re i t b a r t . c o m /
article.php?id=060213161821.
uwwo6evl&show_article=1
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زاد الداعية إلى الله

امل�ؤلـ ـ ــف :حممد بن �صالح العثيمني – الإعداد :فهد نا�صر ال�سليمان  -عدد ال�صفحـ ـ ــات� 34 :صفحة من القطع الو�سط
�أم���ا الزاد الراب���ع� :أن يتخل���ق الداعية
بالأخ�ل�اق الفا�ضلة بحي���ث يظهر عليه
�أث���ر العلم يف معتقده ،ويف عبادته ،ويف
هيئت���ه ،ويف جمي���ع م�سلك���ه حتى ميثل
دور الداعي���ة �إىل اهلل� ،أم���ا �أن يك���ون
على العك�س من ذلك ف�إن دعوته �سوف
تف�شل و�إن جنحت ف�إمنا جناحها قليل.

ه���ذا الكت���اب عبارة ع���ن جمموعة من
املحا�ضرات ،ال ي�ستغني عنها الداعية،
حيث متث���ل زادا مهم���ا يف الدعوة �إىل
اهلل ع���ز وجل ،والزاد ه���و ما بينه اهلل
عز وجل يف قول���هَ } :وتَ َز َّو ُدوا ْ فَ�إِنَّ خَيرَْ
ال���زَّادِ ال َّت ْق َوى{ ،فزاد امل�سلم تقوى اهلل
ع���ز وج���ل املتمثل���ة يف طاعت���ه ،والتي
جتمع ب�ي�ن العل���م والعم���ل ،واحت�ساب
الثواب ،واخلوف من العقاب.
ق�سم ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني -رحمه
اهلل -هذا الزاد �إىل �ستة �أق�سام:
الأول� :أن يك���ون الداعية على علم فيما
يدع���و �إليه :وه���ذا العلم يجب �أن يكون
�صحيحا ،مرتكزا على كتاب اهلل و�سنة
ر�سول���ه �صلى اهلل عليه و�سلم .فالدعوة
�إىل اهلل عل���ى غري علم خ�ل�اف ماكان
علي���ه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ومن
اتبع���ه ،قال تع���اىلُ } :ق ْل هَ ـ���ذِ ِه �سَ بِيلِي
�أَ ْد ُع���و �إِلىَ اللهّ ِ َعلَ���ى بَ ِ�ص�ي�رَ ةٍ �أَنَ���اْ َو َمنِ
ا َّت َب َعنِي{.
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الزاد الثاين� :أن يك���ون الداعية �صابرا
عل���ى دعوته� :أي �صاب���را على ما يدعو
�إلي���ه� ،صابرا على م���ا يعرت�ض دعوته،
�صاب���را على ما يعرت�ضه هو من الأذى.
لأن الداعي���ة ي����ؤذى �إم���ا بالق���ول و�إما
بالفع���ل ،وهاه���م الر�سل �صل���وات اهلل
و�سالمه عليهم �أوذوا بالقول والفعل.

اخلام�س� :أن يك�س���ر الداعية احلواجز
الت���ي بين���ه وبني النا����س ،لأن كثريا من
الدع���اة �إذا ر�أى قوم���ا عل���ى منك���ر قد
حتمله الغرية وكراه���ة هذا املنكر على
�أن ال يذه���ب �إىل ه����ؤالء وال ين�صحهم،
وه���ذا خط�أ ولي����س من احلكم���ة �أبدا؛
ب���ل احلكم���ة �أن تذهب وتدع���و ،وتبلغ
وترغب ،وتره���ب وال تقل ه�ؤالء ف�سقة
ال ميكن �أن �أم�شي حولهم.
ولهذا ينبغي للداعية �أن ي�صرب ،وي�صرب
نف�س���ه ويكرهه���ا ،و�أن يك�سر احلواجز
بينها وبني النا�س حتى يتمكن من �إي�صال
دعوت���ه �إىل من هم يف حاجة �إليها� ،أما
�أن ي�ستنك���ف فهذا خ�ل�اف ماكان عليه
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم.

والثالث :احلكمة ،ثم املوعظة احل�سنة،
ويختت���م الكاتب بالزاد ال�ساد�س املتمثل
ث���م اجل���دال بالتي ه���ي �أح�س���ن ،لغري
يف �أن يك���ون قلب الداعية من�شرحا ملن
الظ���امل ،ثم اجل���دال مبا لي����س �أح�سن
خالف���ه ،ال�سيم���ا �إذا كان ال���ذي خالفه
للظامل.
ح�سن النية و�أنه مل يخالفه �إال مبقت�ضى
قيام الدليل عنده ،ف�إنه ينبغي للإن�سان
�أن يك���ون مرنا يف هذه الأم���ور ،و�أن ال
يجع���ل من هذا اخل�ل�اف مثارا للعداوة
والبغ�ضاء ،اللهم �إال رجل خالف معاندا
بحي���ث يبني له احلق ولك���ن ي�صر على
باطل���ه ،ف�إن ه���ذا يج���ب �أن يعامل مبا
ي�ستح���ق �أن يعامل به م���ن التنفري عنه
وحتذير النا�س من���ه لأنه تبني عداوته،
حيث بني له احلق فلم ميتثل.

الداعية البد أن يجمع
بين العلم والعمل
واحتساب الثواب
والخوف من العقاب

كتب :عبدالر�شيــد را�شـــد

خمتارات من الأوقاف

“اإلعالم الديني” أهدت “الوطن” سلسلة كليبات دينية ووطنية وأسرية
يف لفت���ة وطني���ة كرمي���ة �أه���دت �إدارة
الإع�ل�ام الدين���ي يف وزارة الأوق���اف
وال�ش����ؤون الإ�سالمية �سل�سلة من �أجمل
الكليبات والفال�شات الدينية والوطنية
والرتبوي���ة واالجتماعي���ة والتوعوي���ة
والأ�سرية لقناة الوطن ،وذلك م�ساهمة
منه���ا يف �إثراء اجلان���ب القيمي ب�شكل
عام ،ال�سيم���ا وقد امتلأ الف�ضاء بكثري
من الربامج غري الهادفة.

�أفراد جمتمعن���ا الكويتي ،ال�سيما فيما
يتعلق بال�شباب ،باعتب���اره �أكرث الفئات
جتاوبا مع العوملة و�سلبياتها.
و�شدد �أبا اخليل على �أهمية تعزيز هذه
اجلوانب عموما ،م�ؤكدا حاجة ال�شباب
ب�صف���ة خا�صة ملثل ه���ذه الأعمال التي
تع���زز بداخله���م روح املب���ادئ والقي���م
وال���والء واالنتماء ،وت�ساه���م دون �شك
يف تقوي���ة ال���وازع الدين���ي لديه���م مبا
�صرح بذلك مدير الإدارة وامل�شرف العام يعينهم على الوقاية من خماطر العوملة
على امل�ش���روع القيمي لتعزيز العبادات و�سلبياتها.
نفائ����س� ،صالح �أبا اخليل ،حيث �أو�ضح ودع���ا �أب���ا اخلي���ل امل�ؤ�س�س���ات املعني���ة
�أن هذه اخلطوة تتوافق مع ا�سرتاتيجية باجلوان���ب الرتبوي���ة واالجتماعي���ة �أن
الأوق���اف الرامي���ة �إىل تعزي���ز الإعالم تعمل على تنمية ه���ذه اجلوانب ب�شكل
القيمي التنم���وي الهادف ،ودعم كل ما دائ���م ،لتن�ش�أ �أجي���ال واعيـــــــ���ة وقادرة
من �ش�أنه تقوية اجلانب الديني والوطني عل���ى حتم���ل م�س�ؤوليته���ا ورف���ع راي���ة
والرتب���وي واالجتماع���ي والأ�سري ،بني بالدهــــا.

بث حملة "أمان" عبر شبكات الكيوميديا وواتش والرسالة
�أف���اد �صالح �أبا اخليل مدي���ر �إدارة الإعالم الديني يف وزارة
الأوق���اف وال�ش�ؤون الإ�سالمية وامل�ش���رف العام على امل�شروع
القيم���ي لتعزي���ز العب���ادات “نفائ�س” ب�أن فال�ش���ات التوعية
املروري���ة (�أمان) تبث حاليا عرب �شب���كات “كيوميديا ووات�ش
والر�سالة” ،و�سوف ت�ستمر �ضمن خطة متكاملة يتم فيها بث
برامج الإدارة تباعا.
و�أك���د �أب���ا اخلي���ل �أن ذلك يتواف���ق مع ا�سرتاتيجي���ة الوزارة
و�أهدافها الرامي���ة �إىل تقدمي الربامج الإعالمية والإعالنية
الت���ي تعم���ل على تثقي���ف الفئ���ات العمرية املختلف���ة بقيمنا
ومبادئن���ا املنبثقة من رحاب الدي���ن وتعاليمه ،م�شريا �إىل �أن
ال���وزارة حتر�ص دائما على و�صول ر�سالتها عرب كل الو�سائل وتوحي���د اجلهود الدينية والإعالمية والرتبوية واالجتماعية،
املمكنة ،وذلك حتقيقا ملبد�أ االنت�شار من ناحية ،و�إدراكا منها ملواجه���ة موجة الأفكار واملعتق���دات والتوجهات التي يحاول
ب�أهمية الإعالم القيمي ودوره يف نه�ضة املجتمعات وتقدمها بع�ضه���ا اخرتاق عق���ول �أبنائنا من خالله���ا ،م�ستغال �ضعف
من ناحية �أخرى.
الوعي الديني والفكري والثقايف يف ظل �إعالم هادف مازال
وتط���رق �أبا اخليل �إىل الأو�ضاع الت���ي تعي�شها الأمة يف هذه يفتقر �إىل الكثري من املقومات والإمكانات ،متمنيا ب�أن ت�ؤتي
الآون���ة م�ؤك���دا �أنها تتطل���ب درجة من الفطن���ة ومللمة القوى كل اجلهود ثمارها املرجوة ونتائجها املن�شودة.
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�إعـــداد :د� .صفي الدين �أحمد

�صحتك بالدنيا

حلـول

للعودة
للبقوليات
تفيد البقوليات ،وعلى ر�أ�سها العد�س والفول والفا�صوليا
واحلم����ص ،يف تزوي���د اجل�س���م بالكثري م���ن العنا�صر
الغذائي���ة التي قلما تتواف���ر يف م�صادر غذائية �أخرى،
كم���ا �أن له���ا فوائد طبي���ة موثقة يف مئ���ات الدرا�سات
لأثرها يف الوقاية وامل�ساعدة يف الت�شايف من الكثري من
الأمرا����ض .يف نف�س الوقت ،ت�سب���ب البقوليات لبع�ض
النا�س م�ش���اكل ه�ضمي���ة ،مثل الغ���ازات واالنتفاخات
و�أحيان���ا �صعوبة يف اله�ض���م ،ويرجع ذلك الحتواء تلك
البقولي���ات املجففة على مادة الفيتيت ،وهي ت�سبب يف
ح���ال مت تناوله���ا بكمي���ة كبرية لدى البع����ض حالة من
التوعك اله�ضم���ي واحتمالية �إعاق���ة امت�صا�ص بع�ض
العنا�صر الغذائية.
�إليك بع�ض احللول العلمية )1( :قم بنقع ال�صنف الذي
�ستتناوله يف كمية من املاء ت�ساوي ثالثة �أ�ضعاف كمية
ال�صن���ف ،ملدة ال تقل ع���ن � 5ساعات ويف�ضل �أحيانا 7
�إىل � 10ساعات على الأقل� )2( .ضع ال�صنف املطلوب
طهيه على النار يغلي بقوة ملدة  10دقائق ،ثم يغلي ببطء
مل���دة بني ن�صف �ساعة �إىل �ساعة وحتى �ساعة ون�صف
(تبعا لنوع البقول) يعمل النقع والغلي على �إزالة ن�سبة
كب�ي�رة من م���ادة الفيتيت .بقي �أن نذك���ر ببع�ض فوائد
البقولي���ات :فهي عالية الألي���اف ،وم�ساهمة يف �ضبط
ال�سك���ر وت�سرع م���ن فقد الوزن الزائ���د ومتنع ال�سمنة
م�ستقب�ل�ا ملن هو ر�شيق ،كم���ا �أن هناك �أنظمة غذائية
كاملة مبنية عليها!
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المزيد

من الفوائد الطبية
للقرفـة

تعترب القرفة “الدار�سني” من البهارات التي
ت�ستخدم لتح�سني طعم الكثري من الأطعمة،
كم���ا �أن لها ا�ستخدام���ات خارجية جتميلية
للب�شرة وغريها.
اجلدي���د �أنها يوم���ا بعد ي���وم حت�صد املزيد
من الدرا�س���ات الطبية التي ت�شري لفوائدها
املتزاي���دة ،ففي درا�سة طبية متت يف جامعة
ب���ال �ستي���ت ،مت �إخ�ض���اع � 30شخ�صا بالغا
لنظام غذائي من نوعني ،ومت الف�صل بني كل

ن���وع ملدة �أ�سبوع قبل االنتق���ال للنوع الثاين،
النوع الغذائي الأول كان يحتوي على �صحن
حب���وب ،والثاين يحت���وي على �صحن حبوب
م���ع ملعقتني ون�ص���ف (ملعق���ة �صغرية) من
القرف���ة .مت قيا�س م�ست���وى ال�سكر يف الدم
قبل وبع���د الوجبة ب�ساعت�ي�ن .وجد الأطباء
�أن مع���دل ال�سك���ر يف ال���دم ينخف�ض بن�سبة
 % 24بع���د �ساعت�ي�ن من الوجب���ة املحتوية
على القرف���ة ،مقارنة بالوجبة غري املحتوية
عليه.

ت�ؤك���د ه���ذه الدرا�سة على درا�س���ات �سابقة
ت�ش�ي�ر لأث���ر القرف���ة يف امل�ساع���دة عل���ى
ا�ستجابة اخلاليا للأن�سولني ،وامل�ساعدة يف
الو�صول للوزن ال�صحي .وت�ضاف لدرا�سات
�أخرى �أك���دت م�ساهمة القرفة يف احلد من
ارتفاع الكولي�سرتول وتقليل انت�شار اخلاليا
ال�سرطاني���ة ،وميكن �إ�ضاف���ة القرفة لل�شاي
والقه���وة ،وللبهارات عل���ى الأطعمة ،وللحوم
و�ضم���ن تتبي���ل الدج���اج ،و�ضم���ن به���ارات
ال�شوربة.

 5طرق سهلة لالنخراط
في الرياضة!
مم���ا ال�ش���ك في���ه �أن ممار�سة الريا�ضة عم���ود من �أعم���دة بناء �صحة
�سليمة ج�سديا ونف�سيا� ،إال �أن الكثري ي�شتكي من عدم الت�شجيع �أو امللل
�أو عدم وجود وقت!
�إليك هذه الطرق ال�سهلة ال�سريعة )1( :ابحث عن رفيق ملمار�سة الريا�ضة
مع���ك� ،س���واء كان من العائلة �أو الأ�صدقاء ،ي�ساعد ذلك على الت�شجيع
ب�ش���كل كبري )2( .قلل مدة الريا�ضة ،ي�ساعد هذا على ت�شجيعك)3( .
ا�ستخ���دم جدول النجوم! هل تذك���ر اجلدول الذي ن�ستخدمه للأطفال
لن�ض���ع جنمة يف الي���وم الذي ال يبلل فيه الطفل الفرا�ش .ا�صنع جدوال
لنف�س���ك �أي�ضا للأيام الت���ي متار�س فيها الريا�ضة .ي�ساعدك ذلك على
ب���ذل املزي���د )4( .اقنت مالب����س ريا�ضية جذابة ،ي�ساع���دك ذلك على
الت�ش���وق الرتدائه���ا وجتربة الريا�ض���ة فيها ،وينطبق ذل���ك على ديكور
الغرف���ة �إن كنت متار����س الريا�ضة يف البيت (� )5أخ�ي�را كافئ نف�سك!
�أ�ض���ف �شيئا حتب���ه لنف�سك بعد التمارين ،مثال فاكه���ة لذيذة ،وانتظر
�إكمال التمرين لت�ستلمه!
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الدعوة الإلكرتونية

دراسـة:

 % 44من حسابات "تويتر"

لم تنشر أي تغريدات
�أك���دت درا�سة ح���ول ن�شاط احل�سابات
امل�سجلة على "تويرت"� ،أن ما يقرب من
ن�صف تلك احل�سابات مل تكتب تغريدة
واحدة منذ �أن مت �إن�شا�ؤها على ال�شبكة
االجتماعية.
و�أو�ضحت الدرا�سة التي قام بها موقع
 Twopchartsللإح�صاءات� ،أن % 44
م���ن احل�سابات امل�سجل���ة على "تويرت"
مل تن�شر �أي م�شاركات حتى الآن ،فيما
قام���ت  % 30م���ن احل�ساب���ات بن�شر
ع�شر تغريدات فقط �أو �أقل.
و�سجل���ت درا�س���ة � Twopchartsأن
 % 13فق���ط ه���ي ن�سب���ة احل�ساب���ات

امل�سجل���ة الن�شيطة على “تويرت” ،وهي حل�ساباته���م ,ق���درت الدرا�س���ة ع���دد
احل�سابات التي ن�شرت  100تغريدة �أو احل�ساب���ات امل�سجلة على "تويرت" حتى
�أكرث منذ �إن�شائها.
الآن بنحو  981مليون م�ستخدم ،فيما
هذا ،و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن ما يزيد كانت �آخر الأرقام الر�سمية الواردة عن
ع���ن ن�ص���ف امل�سجل�ي�ن يف "تويرت" مل ال�شبك���ة االجتماعي���ة ق���د ك�شفت عن
ي�ستخدموا �صورة �شخ�صية حل�ساباتهم ،وجود  974مليون م�ستخدم م�سجل.
مكتف�ي�ن بال�ص���ورة الرمزي���ة التي يتم
يذك���ر �أن الأرق���ام ال���واردة يف تل���ك
و�ضعها تلقائيا عند �إن�شاء احل�ساب.
الدرا�س���ة تعك����س �إنخفا����ض مع���دل
وبلغت ن�سب���ة احل�سابات امل�سجلة على
"توي�ت�ر" الت���ي قام���ت بتغي�ي�ر ال�صورة احل�ساب���ات الفعال���ة عل���ى "توي�ت�ر"،
الرمزي���ة االفرتا�ضي���ة ب�ص���ورة �أخرى والتي كانت ق���د �سجلت يف �آخر �شهور
من اختياره���ا  ،% 47.1فيما اكتفت ع���ام  2013املا�ضي ع���دد  241مليون
ن�سب���ة  % 24فق���ط ب�إ�ضاف���ة و�ص���ف م�ستخدم ن�شط �شهريا.

نظام مراقبة عالمي جديد
لإلنترنت في السعودية
للتعرف على المسيئين
واعتقالهم
60
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تعمل �شركة «املطورون العرب» الآن على
تزوي���د اململكة العربية ال�سعودية بنظام
مراقبة للإنرتنت حديث وم�ستخدم من
قبل الواليات املتحدة الأمريكية وبع�ض
الدول الأوروبية� ،سيتم مبوجبه التعرف
على امل�سيئني واعتقالهم.
وتق���ول ال�شرك���ة �إن النظ���ام الرقاب���ي
اجلديد �سي�ساع���د على مراقبة و�سائل
الإع�ل�ام التقليدي���ة وو�سائ���ل التوا�صل
االجتماع���ي على حد �سواء ،و�سي�صنف
النظ���ام اجلديد املحت���وى املن�شور على
الإنرتن���ت �سواء كان �سلبي���ا �أم �إيجابيا،
و�سي�سه���ل الو�ص���ول �إىل الأف���راد
وامل�ؤ�س�س���ات التي حتاول زعزعة الأمن
واخرتاق الفكر ,و�أو�ضح اخلبري التقني
�أن����س ال�سلم���ان ل�صحيف���ة "احلي���اة"
ال�سعودي���ة اليوم الأحد �أن نظام "معمل

التحقي���ق الرقم���ي واجلنائ���ي ومراقبة
و�ضبط الإع�ل�ام التقلي���دي واجلديد"
التو�صل �إىل النقط���ة الأوىل لأي
يتي���ح
ّ
حدث� ،سواء �أكان يف الو�سائل التقليدية
�أم اجلدي���دة ،م���ن خ�ل�ال الإمكان���ات
الرقابية التي يتمت���ع بها ،ومنها قدرته
عل���ى ق���راءة  13لغ���ة ،م���ع تزايده���ا
با�ستم���رار ،و 570لهجة عربية ،و278
لهج���ة �سعودية ،م�ش�ي�را �إىل �أن النظام
يتمكن م���ن ت�صنيف املفردات بناء على
معانيه���ا ،ليتم بعد ذلك �إعطاء �إ�شارات
تنبيه للجهاز الأمن���ي احلكومي بوجود
خطر م���ا مت ر�صده يف مواقع التوا�صل
االجتماع���ي ،م���ا يتيح ال�سيط���رة عليه
والتفاع���ل معه خ�ل�ال وق���ت باكر قبل
تفاقمه.

كيفية التراجع /إعادة كتابة
النصوص بشكل آلي في أجهزة
آيفون
تتو ّف���ر يف الأجه���زة التي تعمل بنظام  iOSمثل �آيباد و�آيفون
�إمكانية الرتاجع عن حذف �أو كتابة الن�صو�ص كما هو احلال
يف احلوا�سب عن طريق ال�ضغط على �أزرار كنرتول.Z+
وميك���ن الرتاجع ع���ن كتابة �أو ح���ذف الن�صو����ص من خالل
حتريك اجلهاز بحركة اهتزازية لتظهر نافذة �صغرية حتتوي
على خيار الرتاجع ،كما ميكن �إعادة نف�س احلركة من جديد
لتظه���ر ناف���ذة جدي���دة حتتوي على خي���ار �إع���ادة الكتابة �أو
الرتاجع عن الكتابة.

الجزائر والسعودية أكثر الدول
العربية المصابة بالتهديدات
اإللكترونية
ك�شف���ت �شرك���ة "كا�سرب�سك���ي الب" ع���ن خريط���ة ثالثية
الأبعاد للعامل تتبع فيه���ا التهديدات الإلكرتونية املختلفة،
و�أعدادها ،وتو�ضح م���ن خاللها �أكرث الدول امل�صابة جراء
تلك التهديدات.

وت�ش�ي�ر خريطة �شركة احللول الأمني���ة �إىل �أن رو�سيا تعد
�أكرث الدول امل�صابة جراء التهديدات الإلكرتونية ب�أنواعها
املختلف���ة يف الوق���ت احل���ايل ،تليه���ا الوالي���ات املتح���دة
الأمريكية ،ثم الهند التي احتلت املرتبة الثالثة.

“مايكروسوفت” تحدث تطبيق
“ون نوت” لنظام “أندرويد”
�أطلق���ت �شرك���ة «مايكرو�سوف���ت» الأربع���اء حتديثا جدي���دا لتطبيق
ت�سجيل املالحظات التابع لها «ون نوت» لنظام الت�شغيل «�أندرويد».
ويجل���ب الإ�ص���دار اجلديد ال���ذي يحمل الرقم  15م���ن تطبيق "ون
ن���وت" �إمكانية �إن�شاء مفك���رات و�أق�سام جديدة على خدمة التخزين
ال�سحابي التابع لـ"مايكرو�سوفت"" ،ون درايف" من الأجهزة الذكية
العاملة بنظام الت�شغيل "�أندرويد" مبا�شرة.
وقال���ت ال�شركة �إنها قام���ت ب�إ�صالح امل�شكالت التي كان يعاين منها
الإ�ص���دار ال�سابق ،و�أ�ضافت بع�ض التح�سين���ات على الأداء ,وميكن
مل�ستخدم���ي الإ�ص���دار  4.0وما فوق من نظ���ام الت�شغيل "�أندرويد"
حتدي���ث تطبيق "ون نوت" لديهم �أو تنزي���ل التحديث اجلديد الذي
ي�أتي بحجم  21ميجابايت من متجر "جوجل بالي".

و�صنفت "كا�سرب�سكي الب" يف خريطتها فيتنام كرابع �أكرث
دولة م�صابة يف العامل ،تليها �أملانيا يف املرتبة اخلام�سة ،ثم
فرن�سا يف املرتبة ال�ساد�سة ،وال�صني يف املرتبة ال�سابعة.

وت�أت���ي اجلزائر حالي���ا يف مقدمة ال���دول العربية امل�صابة
بربجمي���ات خبيث���ة �أو تهديدات �إلكرتوني���ة ،وذلك بعد �أن
احتل���ت املرتبة احلادي���ة ع�شرة عاملي���ا ،تليها عربي���ا اململكة
العربي���ة ال�سعودية ،والتي حتتل املرتب���ة الع�شرين يف القائمة
العاملية.
وحتت���ل دولة الإم���ارات العربية املتح���دة املرتبة الثالثة يف
قائم���ة ال���دول العربية امل�صاب���ة واملرتب���ة  22عامليا ،فيما
حتت���ل م�صر املرتبة الرابع���ة عربيا و 32عاملي���ا ،واملغرب
املرتبة اخلام�سة عربيا و 38عامليا.

وجاءت الع���راق يف املرتبة  50عامليا ك�أكرث الدول امل�صابة
ح���ول العامل ،ثم تون�س ( 52عامليا) ،ث���م ليبيا ( 54عامليا)،
ث���م �سلطن���ة ُعمان ( 56عامليا) ،ث���م الأردن ( 63عامليا) ،ثم
�سوريا ( 64عامليا).
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م���ن غ�ي�ر �أن يفق���د قوت���ه� .إننا نق���ع هنا
عل���ى العمق والعذوبة مع���ا -وهما �صفتان
ال جتتمع���ان عادة -حيث جت���د كل �صورة
بالغية تطبيقا كامال فكيف ميكن �أن يكون
هذا الكتاب املعج���ز من عمل حممد [،
وهو العربي الأمي!».

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

يكم�������ل املب�ش�������ر الالهوت�������ي الهندي ب�ش���ي���ر
�أحمد �شاد فيقول�“ :إن القر�آن الكرمي هو
الكت���اب ال�سم���اوي الوحيد ال���ذي يحفظه
ع���ن ظهر قلب �أل���وف م�ؤلفة من الب�شر يف
خمتلف بقاع الأر�ض ،بينما جند �أن الكتب
املقد�سة الأخرى حمفوظة باخلط املطبوع
فقط ،ومن هنا لو حدث ل�سبب �أو لآخر �أن «ال ي���زال لدين���ا برهان �آخر عل���ى م�صدر
اختف���ت الكتب املطبوعة يظ���ل القر�آن هو الق���ر�آن الإله���ي يف ه���ذه احلقيق���ة :وهي
كت���اب اهلل الوحيد املحف���وظ يف ال�صدور� ،أن ن�ص���ه ظ���ل �صافيا غري حم���رف طوال
وهكذا يحق له �أن يتباهى ب�أنه ظل يف م�أمن الق���رون الت���ي تراخت ما ب�ي�ن تنزيله ويوم
من التحريف ،مل ينق�ص منه حرف واحد ،النا����س ه���ذا .و�أن ن�صه �س���وف يظل على
ومل يزد فيه ح���رف واحد ،منذ �أن نزل به حال���ه تلك م���ن ال�صفاء وع���دم التحريف،
الوحي على ر�سول اهلل [ .فلي�ست هناك ب�إذن اهلل ،مادام الكون».
�أي���ة تناق�ض���ات وال �أخطاء م���ن �أي نوع يف «�إن ه���ذا الكت���اب ،الذي يتل���ى كل يوم يف
القر�آن الكرمي ،هذا يف الوقت الذي تعاين ط���ول الع���امل وعر�ض���ه ،ال يوق���ع يف نف�س
فيه الكتب ال�سماوي���ة الأخرى يف ن�سختها امل�ؤم���ن �أي ح����س بامللل .عل���ى العك�س� ،إنه
احلالية الكثري من التغيري والتبديل .وهذا م���ن طري���ق الت�ل�اوة املكررة يحب���ب نف�سه
�سبب �آخر جعلني �أ�ؤمن بالإ�سالم”.
�إىل امل�ؤمن�ي�ن �أكرث ف�أكرث يوما بعد يوم� .إنه
�أم�������ا الباحث�������ة الإيطالي�������ة «لورافي�ش�������يا يوقع يف نف�س من يتلوه �أو ي�صغي �إليه ح�سا
فاغل���ي���ري ،فتق�������ول�« :إن معج���زة الإ�سالم عميقا من املهاب���ة واخل�شية� .إن يف �إمكان
العظمي هي القر�آن التي تنقل �إلينا الرواية امل���رء �أن ي�ستظهره يف غري عمر ،حتى �إننا
الرا�سخة غ�ي�ر املنقطعة ،من خالله� ،أنباء لنجد اليوم ،على الرغم من انح�سار موجة
تت�ص���ف بيق�ي�ن مطلق� .إنه كت���اب ال �سبيل الإمي���ان� ،آالفا م���ن النا����س القادرين على
�إىل حماكات���ه� .إن كال م���ن تعبرياته �شامل ترديده عن ظه���ر قلب .ويف م�صر وحدها
جام���ع ،ومع ذل���ك فهو ذو حج���م منا�سب ،عدد احلفاظ �أكرث من عدد القادرين على
لي����س بالطوي���ل �أكرث مم���ا ينبغ���ي ،ولي�س ت�ل�اوة الأناجي���ل عن ظهر قل���ب يف �أوروبا
بالق�ص�ي�ر �أك�ث�ر مما ينبغ���ي� .أم���ا �أ�سلوبه كلها».
ف�أ�صي���ل فري���د .ولي����س ثم���ة من���ط لهذا «�إن انت�ش���ار الإ�س�ل�ام ال�سري���ع مل يت���م ال
الأ�سلوب يف الأدب العربي انحدر �إلينا من ع���ن طري���ق الق���وة وال بجه���ود املب�شري���ن
الع�صور التي �سبقته.
املو�صولة� .إن الذي �أدى �إىل ذلك االنت�شار
والأثر الذي يحدثه يف النف�س الب�شرية �إمنا كون الكتاب الذي قدمه امل�سلمون لل�شعوب
يتم من غ�ي�ر عو�ض عر�ضي �أو �إ�ضايف من املغلوبة ،مع تخيريها ب�ي�ن قبوله ورف�ضه،
خالل �سموه ال�سليق���ي� .إن �آياته كلها على كت���اب اهلل ،كلمة احلق� ،أعظم معجزة كان
م�ست���وى واحد من البالغ���ة ،حتى عندما يف مي�س���ور حممد �صل اهلل عليه و�سلم �أن
تعالج مو�ضوع���ات البد �أن ت�ؤثر يف نف�سها يقدمها �إىل املرتددين يف هذه الأر�ض».
وجر�سه���ا كمو�ضوع الو�صايا والنواهي وما «فيم���ا يت�صل بخلق الكون ف�إن القر�آن على
�إليه���ا� .إن���ه يك���رر ق�ص�ص الأنبي���اء عليهم الرغ���م م���ن �إ�شاراته �إىل احلال���ة الأ�صلية
ال�س�ل�ام و�أو�ص���اف ب���دء الع���امل ونهايته .و�إىل �أ�ص���ل الع���امل ..ال يقي���م �أي ح���د
و�صف���ات اهلل وتف�سريه���ا ،ولك���ن يكررها مهم���ا يك���ن يف وجه قوى العق���ل الب�شري،
على نح���و مثري �إىل درج���ة ال ت�ضعف من ولكنه يرتكهــا طليق���ة تتخذ ال�سبيل الذي
�أثرها .وهو ينتقل من مو�ضوع �إىل مو�ضوع تريـــد.»..

فتاوى الب�شـ ــرى

هل في اإلسالم نقاط ضعف؟

ال�س����ؤال :باعتبارنا م�سلمني جددا ،فنحن نواجه �صعوبات كثرية
وانتقادات �شديدة من غري امل�سلمني ،هل يجب �أن ال نكون منفتحني
يف ال���كالم عن مواطن �ضعفنا ،ونح���اول �أن نناق�ش املو�ضوع من
جهة غ�ي�ر دفاعية ،ونبدو وك�أننا نعتذر �أو نت�سرت على الأخطاء؟
اجلواب :احلمد هلل
� اً
أول :لي����س يف الإ�ســــ�ل�ام -بحمد اهلل -نق���اط �ضعف يخ�شــــى
منه���ا امل�سل���م ،فالإ�سالم هو دي���ن اهلل تعاىل املحك���م ،وقد قال
تع���اىل :مَ َّ
}وَت ْت َك ِل َمتُ َر ِّب َك ِ�ص ْد ًق���ا َو َع ْد اًل{«الأنعام ،»115:قال
بع����ض �أه���ل العلم يف معناه���ا� :أي� :صد ٌق يف الأخب���ار ،عد ٌل يف
الأحكام .
وقد ام�ت�ن اهلل تعاىل علينا ب�إكمال الدي���ن و�إمتام النعمة فقال:
}الْيَ��� ْو َم �أَ ْك َملْ���تُ لَ ُك ْم دِ ينَ ُك ْم وَ� مْ َ
أَت ْمتُ َعلَيْ ُك��� ْم ِن ْع َمتِي َو َر ِ�ضيتُ لَ ُك ُم
ْ ِإ
ال�سْلاَ َم دِ ي ًنا{«املائدة. »3:
وكل م���ا يظه���ر للإن�سان يف نظره يف �أح���كام الإ�سالم �أنها نقاط
�ضعف فليعلم �أن الق�صور ناجت من خلل املعيار املوجود عنده للقوة
وال�ضعف ،لأن بع�ض ما هو حكمة وعدل من �أحكام ال�شريعة قد
يظنه���ا الإن�سان بخالف ذلك ب�سبب كونها بع�ض هوى النف�س �أو
خمالفت���ه ملا اعتاده النا�س يف حياته���م املخالفة لل�شرع ،مثل من
يظ���ن �أن قوامة الرجل على املر�أة �ضع���ف ب�سبب اعتيادهم على
خالف ذلك الذي هو خمالف للفطرة � ً
أي�ضا .
ثان ًي���ا :والأمر املهم ال���ذي ينبغي التنبيه عليه هن���ا� :أنه ال يجوز
لآح���اد النا����س الكالم يف �أح���كام الإ�س�ل�ام �أو يف تف�سري القر�آن
و�شرح احلديث ،بل مرجع ذلك �إىل �أهل العلم الرا�سخني .

وال���ذي يحدث هو عر�ض ال�شبهة على عامي من عوام امل�سلمني
فيحتار يف اجلواب عنها �أو يجيب عليها خط�أ� ،أو تبقى يف قلبه
ُ
�شبه��� ًة ي�صعب عليه ردهاَ } ،ولَ��� ْو َر ُّدوهُ ِ�إلىَ ال َّر ُ�س���ولِ و�إلىَ �أوليِ
الَ ْمرِ مِ نْ ُه ْم لَ َع ِل َم ُه ا َّلذِ ي َن يَ�سْ تَنْب ُ
ِطونَ ُه منْ ُه ْم َولَ ْو اَل َف�ضْ ُل ا ِ
هلل َعلَيْ ُك ْم
ْأ
َو َر ْح َمتُ ُه اَل َّت َب ْعتُ ُم َّ
ال�شيْ َطا َن �إِ اَّل َق ِليلاً { «الن�ساء.»83:

اللين مع غير المسلمين بقصد الدعوة

ما حكم معاملة غري امل�سلمني بالرفق واللني طم ًعا يف �إ�سالمهم؟.

اجلواب :احلمد هلل
�إذا عامل امل�سلم غري امل�سلمني بالرفق واللني طم ًعا يف �إ�سالمهم
و�إميانه���م فهذا ال ب�أ�س به ،لأنه م���ن باب الت�أليف على الإ�سالم،
ولكن �إذا يئ�س منهم عاملهم مبا ي�ستحقون �أن يعاملهم به .وهذا
مف�ص���ل يف كتب �أهل العلم وال�سيما كت���اب “�أحكام �أهل الذمة”
البن القيم ،رحمه اهلل.

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

إهداء غير المسلمين ترجمة معاني القرآن
ال�س����ؤال� :أح���اول �أن �أقن���ع بع�ض الن�ص���ارى و”�أ�صح���اب الفكر احلر”
بالدخ���ول �إىل الإ�س�ل�ام .ويظه���ر عليه���م االهتمام مبعرفة م���ا يحويه
الق���ر�آن .لق���د قاموا بق���راءة الإجنيل وه���م ي�ؤمنون ب�أن���ه مقد�س ,لكن
في���ه �أم���ور تتعار����ض .وقلت له���م ,يف املقاب���ل� ,إن القر�آن يخل���و من �أي
تعار����ض ,لي����س كم���ا يف الإجنيل املُح��� َّرف ,و�أن���ه (الق���ر�آن) يحوي كل
املعلوم���ات الت���ي يج���ب �أن يعرفوه���ا والتي تخ�ص هذا الع���امل )احلياة
الدني���ا) واليوم الآخر .لكنهم مل ي�صل���وا بعد �إىل مرحلة القبول بذلك.
وكو�سيل���ة لإثب���ات ما ذك���رت ,كنت �س�أ�ش�ت�ري لكل واح���د منهم ن�سخة
م���ن ترجمة معاين القر�آن ملحمد �أ�سعد .وق���د وعدوين بقراءته ,و�أنهم
�سيخربونن���ي فيم���ا بع���د بر�أيه���م .فه���ل تظن �أن ه���ذه فك���رة جيدة؟.
اجلواب :احلمد هلل

ال تُ ْعتَ�َب�رَ ُ تَ ْر َجمَ��� ُة َمعَ���انيِ ال ُق���رْ�آَنِ ُقرْ�آ ًنا ،وال تُنَ��� َّز ُل َمنْزِ لَتُه مِ ��� ْن َجمِ يع
النَّواح���ي ،بل ه���و مثل تف�سري القر�آن باللغة العربية ،يف تَ ْقرِ يب املعاين،
����س ال ُك َّفار تَ ْر َج َم َة معاين
وامل�ساع���دة على االعتبار ،وعلى هذا يجوز َم ُّ
القر�آن بغري اللغة العربية ،ويجوز َم ُّ�س ُه ْم تف�سريه باللغة العربية .فتاوى
اللجنة الدائمة .133/4

وعلى هذا فيجوز � ْإهدَا�ؤُهُم هذه الرتجمة ،وفقنا اهلل و�إياك للدعوة �إىل
�سبيله باحل�سنى .و�صلى اهلل على نبينا حممد.
( )135ــ مـــايو  2014ــ جمادي الآخرة
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ �دارة ا�ﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

إدارة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

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

باخليـ ــر نلتق ــي

العمل الخيري وحياة نادر
في�صل الزامل  /رئي�س جمل�س �إدارة جلنة التعريف بالإ�سالم
@FaisalalzamilL

عرفت �أخي الغايل ن���ادر النوري �أثناء
الدرا�س���ة اجلامعي���ة ع���ام  ،1972يف
جامع���ة الكويت ،وعل���ى مدى �أكرث من
�أربع�ي�ن �سن���ة عرفت���ه ي�ص���ول ويج���ول
يف ميادي���ن اخل�ي�ر ،ي�صن���ع الفر�ص �أو
ي�شارك مع غ�ي�ره يف تنميتها ،كان ك�أنه
يف �سباق م���ع الوقت� ،أحادي���ث �إذاعية
ودورات تدريبي���ة وجل���ان خريي���ة ،ويف
ذلك كله كان منوذج الورع واخلوف من
اهلل عز وج���ل يف جميع تلك الأن�شطة،
كان بعي���دا عن النظر يف تق�صري غريه،
م�شغ���وال بتح�س�ي�ن �أدائ���ه ه���و ،يف �أمر
عبادته وعمله.
كان رحمه اهلل حمبا للدرا�سة ال�شرعية،
وطل���ب من العم يو�س���ف احلجي ،وزير
الأوق���اف� ،أن يذه���ب لدرا�سة ال�شريعة
يف املدين���ة املن���ورة ،وكان حا�صال على
�شهادته اجلامعية يف الإدارة ،يقول عن
ذلك يرحمه اهلل:
"مل يعرت����ض العم يو�سف عل���ى البعثة،
ولكن���ه طلب مني االلتح���اق باملو�سوعة
الفقهية مقررا لها ،مع ال�شيخ بدر متويل
عبدالبا�سط وكان رئي�س املو�سوعة وهو
م���ن كب���ار علم���اء الفق���ه ،وا�ستمررت
بالعم���ل يف املو�سوع���ة الفقهي���ة �سنني
ا�ستف���دت منه���ا كث�ي�را وكان وقتي كله
يف جمال�س���ة العلماء العامل�ي�ن بها ،ثم

انتقل���ت �إىل �إدارة ال�ش����ؤون الإ�سالمية
وه���ذه الإدارة خمت�صة بالدعوة وظللت
فيه���ا � 25سنة وطلب���ت �إعفائي ليتمكن
م���ن بع���دي للرتق���ي لي�ص���ل �إىل مدير
لأنن���ي كنت ط���وال هذه الف�ت�رة مديرا
وبذل���ك �أتيح لغ�ي�ري الرتقي ،ويف ذلك
الوق���ت كنت �أخرج من عمل���ي بالوزارة
و�أذهب جلمعية عب���داهلل النوري وكان
ذل���ك يف �أوائ���ل  1981وكان امل�س����ؤول
عنها ال�شي���خ يو�سف احلجي ،وكنت �أنا
�أم�ي�ن ال�سر يف اجلمعي���ة �أذهب للوزارة
�صباح���ا ويف امل�ساء متطوعا يف جمعية
ال�شيخ عبداهلل النوري".

 40عاما يصول ويجول
"النوري" في ميادين
الخير كأنه في سباق
مع الزمن

"كان الع���م عب���داهلل ،يرحم���ه اهلل،
ي�أمرين مبالزمة بع����ض امل�شايخ الكبار
مث���ل ال�شي���خ حمم���د بن اجل���راح وقد
در�ست على يد ال�شي���خ حممد الأ�شقر
�أ�صول الفقه وعلى يد ال�شيخ عبدالقادر
الع���اين در�ست اللغ���ة العربية ،وتعلمت
عل���ى يد علماء كثريي���ن جدا ما دعاين
�إىل التفكر منذ �صغري والولع بالقراءة
م���ن عم���ر � 10سن���وات ،وكان وال���دي
عنده مكتبة كب�ي�رة وكان �شاعرا و�أديبا
يعمل يف املحكمة ال�شرعية يقوم بتوزيع
الفرائ�ض".
يرح���م اهلل �أخ���ي ن���ادر ،بوعب���داهلل،
فه���و كم���ا و�صف نف�س���ه يف حبه للعمل
اخل�ي�ري ،يف جمعية عب���داهلل النوري،
�إذ يق���ول" :الط�ي�ر �إذا طار ي����أكل رزقه
وي����أوي �إىل ع�ش���ه ،و�أن���ا �أج���د يف هذه
اجلمعي���ة �سكينت���ي وراحت���ي وخدم���ة
امل�سلمني و�سعة الرزق وطم�أنينة البال،
والعالق���ات الت���ي �أك�سبتني حب الكثري
وحمبت���ي لهم ويوميا �أتلقى مكاملات من
كل البالد ت�س�أل عنها".

وق���د كان���ت له م���ع عم���ه ،ال�شيخ عبد
اهلل الن���وري يرحمه اهلل عالقة خا�صة ن�س����أل اهلل �أن يعو�ضنا يف فقدك خريا
تتج���اوز القراب���ة العادي���ة ،حي���ث كان و�أن يجعلك من �أه���ل الفردو�س الأعلى
يو�صيه بالو�سطية وعدم التطرف ،قال من اجلن���ة ،م���ع النبي�ي�ن وال�صديقني،
وح�سن �أ�ؤلئك رفيقا� .....آمني
هو عن ذلـــك:
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