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منحـــت الأمم املتحدة موؤخرا �شهادة تقديـــر ل�شمو اأمري الكويت 

ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح، حفظه اهلل ورعاه، تعبرياً 

عن تقديرها جلهوده يف دعم اجلهود الإن�شانية يف اأنحاء العامل، 

وا�شت�شافـــة دولة الكويت موؤمتر املانحـــن لدعم املت�شررين من 

تداعيات الأزمة ال�شورية عامي 2013 و2014.

وقـــد اأثبت اأمـــري الكويت ال�شيـــخ �شباح الأحمد خـــالل املوؤمتر 

الدويل الثاين للمانحن لدعم الو�شع الإن�شاين يف �شورية الذي 

ا�شت�شافتـــه دولـــة الكويت موؤخرا اأن بالده مركـــز اإن�شاين عاملي 

وتلعب دورا رائدا قيادة و�شعباً يف جمال العمل اخلريي.

اإن منـــح تلك ال�شهـــادة ل�شمو الأمري تعد تقديـــرا للدور القيادي 

البـــارز واملتميـــز ل�شموه يف جمال العمل الإن�شـــاين حول العامل، 

ف�شمـــوه مل ولـــن يتوانـــى عن مـــد يد العـــون وامل�شاعـــدة لإغاثة 

املت�شرريـــن واملنكوبن يف خمتلف اأنحاء العامل، ما جعل الكويت 

راعية وداعمة لل�شالم واخلري والإن�شانية واملحبة.

وهـــذه ال�شهادة تعتـــرب و�شاما على �شـــدر كل الكويتين املحبن 

لأمريهـــم وقائـــد م�شريتهم املزدهـــرة بـــاإذن اهلل، وم�شدر فخر 

واعتزاز لهم.

وا�شتحق �شمـــو الأمري لقب “اأمري الإن�شانية” بكل جدارة نتيجة 

اأفعاله اخلريية ال�شباقة والكثرية ل�شعوب دول العامل كافة، بغ�ص 

النظـــر عن عرقهم اأو ديانتهـــم اأو انتمائهم، وكان الدافع الوحيد 

ل�شمـــوه هو وقوف الكويت مع الإن�شـــان وم�شاعدته وموؤازرته يف 

حاجاته الإن�شانية اأينما وجد كما اأمرنا ديننا احلنيف.

وقد اأحيا اأمري الإن�شانية بت�شرفاته الراقية ثقافة كادت اأن متوت، 

األ وهـــي حب الإن�شـــان لأخيه الإن�شان وحر�شـــه على احرتامه 

وتقديره كما اأمرنا اهلل �شبحانه وتعاىل، وامل�شي نحو عامل اأكرث 

اإن�شانية ورحمة، م�شداقا لقول امل�شطفى ]: “�شنائع املعروف 

تقي م�شارع ال�شوء«.

اإن اأمرينـــا ال�شيـــخ �شباح الأحمـــد جعل الكويت مركـــزاً اإن�شانياً 

عامليـــاً، من خالل بُعد نظـــره وحكمته واإن�شانيته، وهذا ما يجعل 

العـــامل من اأق�شاه اإىل اأق�شاه يحـــرتم بلدنا ال�شغري الكويت لأن 

عطاءاتنا و�شلت لالإن�شانية جمعاء.

اأخـــريا نعـــرب نحن القائمن علـــى جمعية النجـــاة اخلريية عن 

تهنئتنـــا ل�شاحب ال�شمو على نيل �شموه هذه ال�شهادة، لأنها خري 

دليل على نزاهة و�شفافية العمل اخلريي الكويتي، وتربئة اأعمال 

الكويت الإن�شانية واخلريية من اأي �شبهة اأو اتهام. 

أمير »اإلنسانية«



نعـــت جمعيـــة النجاة اخلريية ببالـــغ الأ�شى 

وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل، رجل العمل 

اخلريي والدعـــوي فقيد الأمـــة الإ�شالمية 

ف�شيلـــة ال�شيخ/ نادر النـــوري اأحد رجالت 

العمـــل اخلـــريي والدعـــوي الكويتـــي الذين 

اأفنوا حياتهم يف خدمة الإ�شالم وامل�شلمن، 

و�شخـــروا طاقاتهم وجهودهـــم لرفع املعاناة 

عـــن املنكوبـــن واإغاثـــة امللهوفـــن وت�شميد 

جراح املر�شى وامل�شابن.

 ويف هـــذا ال�شدد قال مديـــر عام اجلمعية 

الدكتور/ حممـــد الأن�شاري عندما تتحدث 

عـــن ال�شيخ نادر النـــوري فاإنك ل تعرف من 

اأيـــن تبداأ وباأي اخل�شـــال الكرمية واحل�شنة 

ت�شتهـــل احلديث، فلقد عرفناه  على الدوام 

حمبـــاً للعمل اخلـــريي والدعـــوي، �شاحب 

ابت�شامـــة جميلة يوزعها على كل من يقابله، 

ا�شتطـــاع من خـــالل اأ�شلوبه املميـــز ودماثة 

خلقه ودعوته الربانيـــة اخلال�شة، اأن يجعل 

لـــه مكانة مميزة يف قلوب من يجل�ص معه اأو 

ي�شتمـــع  حلديثـــه، فكان له عظيـــم الأثر يف 

تربيـــة اأبنائنا على املنهـــج الو�شطي املعتدل، 

وغر�ـــص يف نفو�شهـــم حـــب العمـــل اخلريي 

والدعوي وخدمة الإ�شالم وامل�شلمن.

وتابع: عندما نتحدث عن ال�شيخ نادر النوري 

فاإننـــا نتحدث عن اأحد رواد العمل اخلريي، 

لي�ص يف الكويت والدول الإ�شالمية فح�شب، 

بـــل يف العـــامل باأ�شـــره، فاملغفـــور لـــه  ترك 

ب�شمـــات وا�شحة للعيان يف العمل اخلريي، 

يف كل بقـــاع الأر�ـــص، فـــكان يعمـــل ب�شمت 

ويحر�ـــص على حتمل م�شاق ال�شفر والتعب، 

فلـــم يعقـــه املر�ص مـــن اإي�شـــال امل�شاعدات 

للفقراء والأيتام والأرامل عن كثب.

واأ�شاف الأن�شـــاري: ال�شيخ النوري �شاحب 

مدر�شة عظيمة يف العمل اخلريي والدعوي، 

فقـــد ق�شـــى رحلة طويلة امتـــدت لأكرث من 

ثالثن عاماً يف احلقلن الدعوي واخلريي. 

فقـــد كنت جتده رحمه اهلل ي�شارك الندوات 

واملوؤمتـــرات والتجمعات الدعويـــة واملحلية 

والدوليـــة، كمـــا تعرفه بقـــاع �شربها زلزال، 

ومناطـــق دمرها في�شـــان، واأنا�ـــص �شردهم 

اإع�شـــار واأطفـــال اأ�شابهـــم اليتـــم وفقـــراء 

اأنهكهـــم �شظف العي�ـــص، يعرف لـــه العلماء 

والدعـــاة ف�شلـــه وقـــدره يف حقـــل الدعـــوة 

الإ�شالمية، ويتقـــدم �شفوف رجالت العمل 

اخلريي والتطوعي.

وحول اإ�شهامات ال�شيخ نادر رحمه اهلل، قال 

الن�شـــاري: ب�شماته، رحمة اهلل عليه، جلية 

وباديـــة للعيان، فقد �شاهـــم ب�شكل فعال يف 

اإن�شاء العديد من اللجان اخلريية يف الكويت 

وخارجهـــا، فهـــو ع�شـــو موؤ�ش�ـــص يف معظم 

اجلمعيـــات اخلرييـــة، واأمـــن عـــام جمعية 

ال�شيـــخ عبداهلل النـــوري اخلرييـــة، ورئي�ص 

جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم، ورئي�ـــص جلنة 

فل�شطن اخلريية.. توىل من�شب مدير عام 

الهيئـــة اخلريية الإ�شالميـــة العاملية بالنيابة 

خالل فـــرتة الت�شعينات، ع�شـــو موؤ�ش�ص يف 

اللجنة الكويتية امل�شرتكة لالإغاثة، وع�شو يف 

جمل�ص اليوم العاملـــي للمتطوعن، وخطيب 

متطـــوع يف وزارة الأوقـــاف منـــذ ربع قرن، 

وع�شـــو جمل�ص اأمنـــاء يف موؤ�ش�شـــة الإغاثة 

الإ�شالمية عرب العـــامل )بريطانيا(. وع�شو 

يف جمل�ـــص الكلية الإ�شالميـــة الأوروبية يف 

�شيتا�شيتـــون )فرن�شا( والأهم على الطالق 

اأنـــه كان مديـــرا لإدارة العالقات اخلارجية 

بـــوزارة الأوقاف، وهي اجلهـــة امل�شوؤولة عن 

تنفيـــذ ومتابعـــة امل�شاريع اخلارجيـــة لدولة 

الكويت يف جميع اأنحاء العامل.  

واختتـــم الأن�شـــاري ت�شريحـــه �شائاًل احلق 

�شبحانـــه اأن يتغمـــد الفقيـــد بوا�شع رحمته، 

واأن يلهـــم ذويـــه ال�شرب وال�شلـــوان، اإنه ويل 

ذلك والقادر عليه. 

النجاة الخيرية تنعى فقيد األمة اإلسالمية الشيخ نادر النوري

األنصاري: »النـوري« 
صاحب مدرسة رائدة في 

العمل الخيري والدعوي
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التعريف بالإ�صالم





الدعـــوة  جلنـــة  مديـــر  اأعلـــن 

جلمعيـــة  التابعـــة  الإلكرتونيـــة 

الدكتـــور/  اخلرييـــة  النجـــاة 

عبـــداهلل العجيـــل عـــن اإ�شهـــار 

اإ�شـــالم 12 �شخ�شا من خمتلف 

الأديـــان والبلدان، وذلك بتوفيق 

مـــن اهلل جـــل وعال، ثـــم بجهود 

فريق العمل باللجنة، موؤكدا باأن 

الدعوة الإلكرتونيـــة رغم �شغر 

�شنها فاإنهـــا ا�شتطاعت اأن تقوم 

بجهود دعوية وتوعوية رائدة يف 

تعريف الطرف الآخر بالإ�شالم 

احلكمـــة  قوامـــه  منهـــج  وفـــق 

واملوعظة احل�شنة.

ت�شريـــح  يف  العجيـــل  واأو�شـــح 

�شحـــايف لـــه اأن جلنـــة الدعـــوة 

منـــذ  حققـــت  الإلكرتونيـــة 

تاأ�شي�شهـــا ال�شبق والريادة كونها 

اأول جلنة دعوية عرب  الإنرتنت، 

كمـــا حر�شت اللجنة على ح�شن 

ا�شتثمار الف�شاء الإلكرتوين يف 

الدعوة اإىل اهلل جل وعال، وك�شر 

احلواجـــز وبناء ج�شور التوا�شل 

مع الطرف الأخـــر، وتفعيل لغة 

احلوار الإيجابي الراقي.

وا�شتعر�ص العجيـــــــــل جانبــــــــاً 

مـــن الذيـــن اأ�شلموا قائـــاًل: من 

بـــن الذيـــن اأ�شلمـــوا رجـــل من 

موري�شيو�ـــص يبلـــغ مـــن العمـــر 

58 عامـــا وكان ن�شرانيا، واآخر 
�شـــاب يبلغ من العمـــر 24 عاما 

من كينيا، و�شاب اآخر من األبانيا 

كان لدينيـــا، و�شـــاب رابـــع من 

فرن�شا يبلغ من العمر 27 عاما، 

و�شاب اآخر مـــن �شريالنكا يبلغ 

مـــن العمر 42 عاما، كما اأعلنت 

اأ�شـــرة باأكملهـــا مكونة مـــن اأب 

يعمل مهند�شا وخم�شة اأبناء من 

اأوغندا اإ�شالمهـــا،  كما اأ�شلمت 

فتـــاة مـــن ماليزيـــا، وتلـــك ثمار 

الدعوة.

وبن الدكتور عبداهلل اأن احلوار 

املفعـــم  املبا�شـــر  الإلكـــرتوين 

احل�شنـــة  واملوعظـــة  باحلكمـــة 

يجعـــل ال�شيف والدعـــاة كاأنهم 

اأ�شدقاء يحكي فيه ال�شيف عن 

اآلمـــه واأحزانه واأفراحه، ويكون 

هـــو النافـــذة الوحيـــدة حليـــاة 

املهتـــدي اجلديـــد التـــي ميكـــن 

اأن يتحدث وي�شـــاأل فيها بحرية 

عـــن عبادتـــه ومعامالتـــه ويعرب 

عن حياته اجلديـــدة، فاملهتدون 

اجلـــدد يحتاجون من يعت�شدون 

به لتنميـــة ثقافتهـــم الإ�شالمية 

و�شحذ وازعهم الديني.

واختتم العجيـــل ت�شريحه بحث 

اأهل اخلري واملح�شنن على دعم 

اللجنـــة وم�شاندتهـــا يف عملهـــا 

الدعـــوي الكبـــري، كونهـــا فكرة 

خريية جديدة تعمل على اإخراج 

النا�ص مـــن الظلمـــات اإىل نـــور 

رب العبــــاد. 

العجيل: 12 شخصا أشهروا إسالمهم عبر الحوار اإللكتروني المباشر

نعـــى مديـــر عام جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم 

د.جمال ال�شطي وفاة ورحيل “ن�شمة العمل 

اخلريي” ال�شيخ نادر النوري اأحد موؤ�ش�شي 

مدار�ـــص اجلمعـــة لتعليـــم اجلاليـــات اللغة 

العربية وعادات وتقاليد اأهل الكويت، وهي 

البـــذرة التـــي انطلقت منها جلنـــة التعريف 

بالإ�شالم عام 1978م، والتي فاق اإجنازاتها 

64 األف نف�ـــص اعتنقت الإ�شالم، لذا فنحن 
نعـــزي الكويت والأمـــة الإ�شالميـــة والعامل 

اأجمع يف وفـــاة فقيدنا ال�شيخ نـــادر النوري 

رحمة اهلل عليه.

وتابـــع ال�شطـــي: عندمـــا نذكـــر ال�شيخ نادر 

النـــوري، رحمـــه اهلل، نذكـــر العمل اخلريي 

ب�شتـــى اأنواعه وجمالته، الدعـــوي والطبي 

والإغاثـــي والتنمـــوي وال�شرتاتيجـــي، فقد 

كان رحمـــه اهلل ي�شخر وقتـــه وجهده وكافة 

اإمكاناته خلدمة الإ�شالم وامل�شلمن، و�شيظل 

رحمه اهلل نـــادرا يف تفانيه وجترده لق�شايا 

امل�شلمـــن يف كل مـــكان، حتى وهـــو مري�ص 

كان �شغلـــه ال�شاغل تفقـــد اأو�شاع امل�شلمن، 

والطمئنان عليهم.

واأ�شـــاف ال�شطـــي: الف�شـــل هلل جـــل وعال 

ثـــم لل�شيـــخ نـــادر النـــوري يف تاأ�شي�ص جلنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم، فقـــد كان هـــو وخرية 

مـــن �شباب الكويت الأوفياء �شبباً رئي�شياً يف 

غر�ص هذه البـــذرة املباركة التي كانت �شببا 

يف اإ�شـــالم اآلف من غري امل�شلمن ودخولهم 

الديـــن احلنيف، فال�شيـــخ قدوتنا يف العمل 

اخلريي والدعوي.

واختتـــم ال�شطـــي �شائال اهلل جـــل وعال اأن 

يـــرزق امل�شلمـــن اأمثال ال�شيخ نـــادر النوري 

واإخوانـــه الذيـــن �شبقوه مـــن اخلريين اأهل 

الف�شـــل والإح�شان من اأهـــل الكويت، الذين 

غـــدوا مدر�شـــة يف تاأ�شيـــل وتعليـــم الدنيـــا 

باأ�شرها العمل اخلريي املوؤ�ش�شي. 

الشطي: رحل النوري.. أبرز مؤسسي لجنة التعريف باإلسالم

د. عبــداهلل العجيــــل 

رئي�ص جلنــة الدعــوة الإلكرتونيـــة 
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نظمت جلنة التعريف بالإ�شالم 

- حمافظـــة الأحمـــدي ومبارك 

الكبـــري- قافلـــة الوفـــاء الثالثة 

للمهتديـــن اجلـــدد واجلاليـــات 

الإ�شالميـــة حتـــت عنـــوان “بر 

ووفاء”، حتـــت رعايـــة ال�شيخة 

بيبـــي اليو�شف ال�شعود ال�شباح، 

وعلـــى متنها )50( مـــن املهتدين 

واملهتديـــات واجلاليـــــــــــــــــــات، 

وبح�شور كال مـــن مدير الأفرع 

والعمـــرة  احلـــج  اإدارة  ومديـــر 

باللجنـــة املحامـــي منيـــف عبد 

اهلل العجمـــي وجمـــع غفري من 

املواطنـــن والدعـــاة، وطالبـــات 

مدر�شة املنقف البتدائية بنات، 

وعلـــى راأ�شهن مديـــرة املدر�شة 

املربية الفا�شلة �شبيحة العنزي، 

ورئي�شة ق�شم الرتبية الإ�شالمية 

خالـــدة ال�شرقـــاوي، ومعلمـــات 

الرتبيـــة الإ�شالميـــة باملدر�شـــة 

فوزية العتيبـــي، ونورة العجمي، 

وعذا العتيبي، وابت�شام العازمي، 

ورقية حممد، وراوية الكفيف.

وقال العجمـــي بهـــذه املنا�شبة: 

)اإننـــا نثمن دور ال�شرة احلاكمة 

اأ�شـــرة اآل ال�شباح الكـــرام التى 

حتر�ـــص دائمـــا علـــى التفاعـــل 

مـــع العمـــل اخلـــريي والدعوي 

يف الكويـــت، موكـــدا بـــاأن هـــذا 

بالإيجـــاب  ينعك�ـــص  الهتمـــام 

علـــى جميـــع العاملـــن يف حقل 

العمل اخلـــريي، وي�شحذ همهم 

ويحفزهـــم لالأداء الأمثل، كونهم 

والتعـــاون  بالت�شجيـــع  يحظـــون 

والتكـــرمي مـــن اأ�شـــرة اآل �شباح 

الكـــرام وحكومـــة الكويت واأهل 

اخلري الكرام.

قوافـــل   اأن  العجمـــي:  واأو�شـــح 

واجلاليـــات  اجلـــدد  املهتديـــن 

امل�شلمـــة التـــي ت�شريهـــا اللجنة 

تعك�ص مدى التناف�ص املحموم يف 

عمل اخلـــري والت�شابق يف �شنع 

اعمال الرب والطاعة، م�شرياً اإىل 

اأن التعريف بالإ�شالم تهدف من 

هـــذه الرحالت ربـــط املهتدين 

اجلدد بالدين احلنيف، وتعزيز 

الأخوة الإ�شالمية يف قلوبهم.

واختتم العجمـــي حديثه ب�شكر 

ال�شيخة بيبي اليو�شف ال�شباح 

على دعمهـــا ورعايتها الكرمية 

لهذه الرحلة املباركة، وحر�شها 

ال�شديـــد علـــى متابعـــة اأخبـــار 

علـــى  والطمئنـــان  املعتمريـــن 

راحتهـــم، مـــن خـــالل ات�شالهـــا 

بالهاتف والتحدث اإيل املعتمرين، 

و�شعدت ال�شيخة بالدعاء الذي 

�شمعته من املعتمرين لها.

ومـــن ناحيتهن ويف بـــادرة طيبة 

زارت مدر�شة املنقف البتدائية 

بنـــات ممثلـــة يف كل مـــن مديرة 

املدر�شة املربية الفا�شلة �شبيحة 

العنزي ورافقها بع�ص من طاقم 

اع�شاء هيئة التدري�ص وطالبات 

املدر�شة حيث ووزعت الطالبات 

الهدايـــا على قافلتـــي املعتمرين 

العنـــزي  واأكـــدت  واملعتمـــرات 

انها تهدف من هـــذا العمل اإىل 

غر�ص حـــب العمـــل الدعوي يف 

نفو�ـــص الطالبـــات منـــذ ال�شغر 

وحثهـــن علـــى العطـــاء يف لفتة 

اإن�شانية تعك�ص دور اأهل الكويت 

الإن�شـــاين يف رعايـــة اجلاليات 

الوافـــدة ،وتو�شح تكاتف كافات 

الهيئات الكويتية، يف دعم العمل 

الدعوي واخلريي. 

�شـــارك الفريـــق التطوعي للجنـــة التعريف 

بالإ�شالم فعالية »اأنا واأ�شرتي« التي اأقامتها 

»جمعية املعلمن الكويتية« مبنطقة الد�شمة 

حتـــت رعايـــة الوكيلـــة امل�شاعـــدة للمن�شاآت 

الرتبويـــة والتخطيـــط م. ي�شـــرى عبـــداهلل 

القحطاين.

وقالت مديرة الفريق التطوعي ليلى ال�شقر 

بهـــذه املنا�شبـــة: اإن امل�شاركـــة كانـــت عبارة 

عن عر�ـــص للحقائـــب الدعويـــة والكتيبات 

والربو�شـــورات مبختلف اللغـــات، بالإ�شافة 

اإىل تعريف اجلمهور بالأعمال التي تقدمها 

اللجنـــة جتـــاه الدعـــوة واملهتديـــن اجلـــدد، 

وا�شتقطاب عدد من الراغبن يف التطوع.

واأ�شافـــت ال�شقر: لقد اأثمرت امل�شاركة عن 

توزيـــع 3 حقائـــب دعويـــة، وت�شجيـــل 2 من 

املتطوعات، وتوزيع عدد 60 من الربو�شورات 

مـــن خمتلـــف اللغـــات، واختتمـــت ال�شقـــر 

بتوجيه ال�شكر جلمعية املعلمن الكويتية على 

ال�شراكـــة املثمرة بينها وبن الفريق التطوعي 

بلجنة التعريف بالإ�شـالم. 

الصباح  اليوسف  بيبي  الشيخة  برعاية  الثالثة  العمرة  ووفاء« قافلة  »بر 

»أنا وأسرتي« شراكة مجتمعية بين جمعية المعلمين والفريق التطوعي
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قام مديـــر اإدارة الأفرع ومديـــر اإدارة احلج 

والعمرة بلجنة التعريـــف بالإ�شالم املحامي 

منيـــف العجمي بزيـــارة ملحافـــظ الفروانية 

�شعادة ال�شيخ في�شل احلمود املالك ال�شباح، 

لتقدمي التهاين والتربيكات ل�شعادته مبن�شبه 

اجلديد، ورافقه خالل الزيارة دعاة وموظفو 

فرع حمافظة الأحمـــدي. وح�شر  فعاليات 

الزيارة �شعادة ال�شيـــخ فواز اخلالد ال�شباح 

حمافظ الأحمدي.

ورحـــب احلمـــود بوفـــد التعريـــف بالإ�شالم 

الزائر مثمنا اجلهود البـــارزة والكبرية التي 

تقدمهـــا اللجنـــة للجاليات الوافـــدة، والتي 

تعـــزز وتعك�ـــص اهتمـــام الكويـــت بالعمالـــة 

الوافـــدة ورعايتهـــا والهتمـــام بهـــا، حيـــث 

تقوم اللجنة بتعليـــم اجلاليات الوافدة اللغة 

العربيـــة، وعـــادات وتقاليـــد اأهـــل الكويت، 

وغريها من املنا�شط املتنوعة واجلليلة التي 

تقدمها اللجنة.

ويف هـــذا ال�شياق قال العجمـــي: اإن ال�شيخ 

في�شل احلمود ال�شباح واأ�شرته الكرمية لهم 

اإ�شهامـــات وب�شمات وا�شحة للعيان يف دعم 

وم�شانـــدة جلنـــة التعريف بالإ�شـــالم للقيام 

بدورها الدعوي والتوعـــوي والريادي، وفق 

منهج الو�شطية والعتدال.

وثمن العجمي دعم اأ�شرة اآل ال�شباح الكرام 

للعمـــل اخلريي الكويتي والـــذي غدا �شلوكاً 

اأ�شياًل وطبيعة متجذرة يف كل اأبناء الكويت، 

ف�شمـــو اأمري البـــالد ال�شيخ �شبـــاح الأحمد 

اجلابر ال�شباح حفظه اهلل ورعاه �شري قافلة 

لعمرة املهتدين اجلـــدد واجلاليات امل�شلمة، 

�شميت قافلة ال�شيخة �شلوى �شباح الأحمد 

طيـــب اهلل ثراهـــا، وهـــذا خري دليـــل على 

اهتمـــام �شمـــوه رعـــاه اهلل بالعمل اخلريي 

والدعوي، 

واختتـــم العجمـــي حديثـــه متمنيـــا لل�شيخ 

في�شـــل احلمـــود التوفيـــق وال�شـــداد، واأن 

يجـــري اهلل جلـــت قدرته على يديـــه النفع 

واخلري ملحافظـــة الفروانيـــة، والعمل على 

تطويرها وتنميتها وازدهارها. 

التعريف باإلسالم في ضيافة محافظ الفروانية

ثمنت وزير ال�شوؤون الجتماعية والعمل وزير الدولة ل�شوؤون التخطيط 

والتنمية هند ال�شبيح الدور املوؤثر والكبري للجنة التعريف بال�شالم 

يف الكويـــت، م�شيدة مبا تقدمه مـــن فعاليات واأن�شطة دعوية كبرية، 

لها اأكرب الأثر يف ن�شر الدين الإ�شالمي احلنيف.

واأكـــدت ال�شبيح لدى ا�شتقبالهـــا رئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة التعريف 

بالإ�شالم في�شل الزامل واملدير العام جمال ال�شطي ومدير العالقات 

العامـــة واملوارد حمـــود الإبراهيم، ومدير امل�شاريع جـــودة الفار�ص، 

اأكـــدت دعـــم الوزارة الدائـــم لعمل اجلمعية وجميـــع جمعيات النفع 

العـــام واجلمعيـــات اخلريية واملـــربات، والتي لها تاأثـــري ملمو�ص يف 

املجتمع وخا�شة يف جمال الدعوة.

مـــن جانبهـــم، قدم رئي�ـــص جمل�ـــص الإدارة واأع�شاء اللجنـــة ال�شكر 

اجلزيـــل للوزيرة على ال�شتقبال والدعم الكبـــري وامل�شاندة من قبل 

الـــوزارة لالأن�شطة وفعاليات اللجنة، كما قدموا �شرحا تف�شيليا عن 

اأن�شطة اللجنة لعام 2013 ودورها الدعوي يف الكويت، وتاأثري ذلك 

علـــى عدد املهتدين والذي هو بف�شل اهلل وجهود املخل�شن يف هذا 

البلـــد الطيب يف ازدياد، حيث و�شل عدد املهتدين خالل العام املن�شرم 

اإىل 4708 مهتد ومهتدية، مت اإ�شهار اإ�شالمهم داخل الكويت.

واأكد ال�شطي اأن دور الدولة واجلهات الداعمة لهذه اللجنة له اأكرب 

الأثر يف ن�شر مفاهيم ديننا الإ�شالمي العظيم من خالل املطبوعات 

والأن�شطـــة املتميزة للجنة لإبراز الوجـــه احل�شاري احلقيقي للدين 

الإ�شالمـــي كما اأبدى رئي�ص جلنة التعريف بالإ�شالم رغبته واأع�شاء 

اللجنة باملزيد من التوا�شل والتعاون بن الوزارة واللجنة.    

الصبيح: نثمن الدور الدعوي الكبير لـ »التعريف باإلسالم«
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�شـــرح رئي�ـــص ق�شـــم الدعـــوة بـــدار النوري 

للتعريـــف بالإ�شالم -فـــرع اجلهراء- ح�شن 

النبهان اأن اللجنة قامت بت�شيري رحلة عمرة 

على متنها 48 معتمرا من اجلالية البنغالية 

حتت عنوان “رحلة الرحمة الرابعة 2014”، 

حيث �شيق�شي املعتمرون يف اململكة العربية 

ال�شعوديـــة اأ�شبوعـــا يقومون خاللهـــا باأداء 

منا�شـــك العمرة، وزيارة الأماكن املقد�شة يف 

املدينة املنورة ومكة املكرمة.

واأ�شـــاف النبهان: اإن اللجنـــة قامت باإعداد 

برنامج دعوي واإداري للرحلة منذ النطالق 

يت�شمـــن زيـــارة الأماكـــن املقد�شـــة يف مكة 

املكرمـــة )جبل ثور – عرفـــات – مزدلفة – 

منـــى – جبل النور( واملدينة املنورة )م�شجد 

قبـــاء - م�شجد القبلتن – جممع امللك فهد 

لطباعـــة امل�شحف ال�شريـــف – جبل اأحد(، 

للتعريـــف  الدعويـــة  املحا�شـــرات  وكذلـــك 

بف�شل العمرة وكيفية ق�شائها، وكذلك ف�شل 

ال�شـــالة يف كل مـــن احلـــرم املكـــي والنبوي 

وغري ذلك من املحا�شـــرات، م�شرياً اإىل اأن 

الربنامج �شوف يت�شمـــن امل�شابقات الدينية 

الثقافية بـــن املعتمرين ممـــا ي�شفي طابعاً 

اإميانياً وروحانياً على الرحلــة.

واختتـــم النبهـــان بتوجيه ال�شكـــر لأ�شحاب 

الأيادي البي�شاء مـــن اأهل الكويت، وخا�شة 

حملة املقام الذيـــن بذلوا جمهودا كبريا من 

خالل رعايتهم للرحلة، م�شرياً اإىل اأن اللجنة 

�شـــوف تتوا�شـــل يف اإيفـــاد املهتدين اجلدد 

واجلاليـــات يف رحالت عمـــرة اأخرى، وذلك 

اإنطالقا من احلملـــة الدعوية التي اأطلقتها 

الدار حتت عنوان “ارحم ترحم”. 

النوري للتعريف باإلسالم سيرت رحلة العمرة للجالية البنغالية 2014

لـــدار  الن�شائيـــة  الإدارة  مديـــرة  �شرحـــت 

النوري للتعريف بالإ�شالم -اجلهراء- �شعاع 

ال�شمـــري اأن الإدارة تلقـــت كتـــاب �شكر من 

املركـــز الإ�شالمـــي يف �شان دييجـــو، اإحدى 

املـــدن ال�شاحلية يف جنوب ولية كاليفورنيا، 

بالوليات املتحدة الأمريكية مبنا�شبة التعاون 

وال�شراكة بينهما يف املجال الدعوي.

التعريـــف  اإن جلنـــة  ال�شمـــري:  واأ�شافـــت 

بالإ�شالم تن�شر جناحيها بجميع دول العامل 

عـــرب الدعـــوة اإىل اهلل، وتبادل اخلربات مع 

املراكـــز واملوؤ�ش�شـــات الإ�شالميـــة، والتعاون 

فيمـــا بينهـــا يف توفـــري املـــواد والو�شائـــط 

الدعويـــة املختلفـــة للم�شاعـــدة يف التعريف 

بالإ�شالم ودعوة غري امل�شلمن اإىل الإ�شالم، 

م�شـــرية اإىل اأنه من خـــالل اإحدى الأخوات 

املتطوعـــات بن�شائية دار النوري وتدعى »اأم 

يو�شـــف« متكنا من ت�شهيـــل وتوفري الو�شائل 

الدعويـــة ملـــن يحتاجهـــا من غـــري امل�شلمن 

وامل�شلمن اجلدد يف املركز الإ�شالمي ب�شان 

دييجو.

واأ�شارت اإىل اأن الداعية امليدانية اأم يو�شف 

كانـــت ت�شرتي وت�شحـــن الو�شائـــل الدعوية 

بالتعـــاون مع جلنة التعريـــف بالإ�شالم منذ 

�شت �شنوات، وذلك حر�شا منها على تفعيل 

دور الدعـــوة ون�شـــر ر�شالـــة الإ�شـــالم مهما 

كانت املعوقات واحلدود اجلغرافية. 

المركز اإلسالمي بسان دييجو يشكر نسائية دار النوري بالجهراء
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العامل الإ�صالمي

رحبـــت هيئات اإ�شالميـــة بالوليـــات املتحدة الأمريكيـــة، بقرار 

�شرطة مدينة �شانت بول بال�شماح للم�شلمات العامالت يف جهاز 

ال�شرطة بارتداء احلجاب اأثناء �شاعات العمل الر�شمية.

و�شـــرح املدير التنفيذي ملجل�ـــص العالقـــات الإ�شالمية باأمريكا 

لـــوري �شارويا بالقرار قائال "القرار �شيمكن كثريا من امل�شلمات 

من خدمة جمتمعهن".

جديـــر بالذكر اأنه يف يوم ال�شبت املا�شـــي �شارت امل�شلمة قدرة 

حممـــد اأول اأمريكيـــة م�شلمـــة من اأ�شل �شومـــايل تن�شم جلهاز 

ال�شرطـــة يف �شانت بول، وقد قالت قـــدرة "اأريد اأن اأ�شبح قدوة 

لالآخرين يف خدمة جمتمعي .

من ناحية اأخرى يتواجد يف الوليات املتحدة طبقا لالإح�شاءات 

جالية م�شلمة تربو على الع�شرة مالين م�شلم. 

»جوجل« تخسر استئنافا لإلبقاء 
على فيديو يعادي اإلسالم

رف�شت حمكمة ا�شتئناف اأمريكية يوم اجلمعة طلب �شركة جوجل 

تعليـــق اأمر يطلب من ال�شركة حذف فيلـــم مناه�ص لالإ�شالم من 

موقع يوتيـــوب التابع لل�شركة، فيما تـــزال الدعوى حول الق�شية 

م�شتمـــرة، وكانت حمكمـــة ا�شتئناف احتاديـــة اأمريكية قد اأمرت 

جوجـــل يوم الأربعاء بحذف الفيلـــم املناه�ص لالإ�شالم الذي اأثار 

احتجاجات يف اأنحاء العامل الإ�شالمي من على موقع يوتيوب.

واأثار الفيلم موجة احتجاجات مناه�شة للوليات املتحدة يف دول 

من بينها م�شر وليبيا يف العام 2012.

وكانت جوجل رف�شت حذف الفيلم من على يوتيوب رغم �شغوط 

مـــن البيـــت الأبي�ص وجهات اأخرى، برغـــم اأنها حجبت الفيلم يف 

دول معينة منها م�شر وليبيا. 

اعتمـــد م�شرعو القانـــون الربيطاين لأول مـــرة ال�شريعة الإ�شالمية 

“فقط” يف تنظيم م�شائل الإرث والو�شية للم�شلمن، لتكون مكر�شة 
ب�شكل فعال يف النظام القانوين الربيطاين.

ويكر�ـــص التوجـــه اجلديد للم�شرعن الربيطانيـــن اعتماد ال�شريعة 

فقـــط يف تنظيم م�شائـــل الإرث والو�شية يف الف�شـــل بن امل�شلمن 

فقط، فيما ي�شتبعد غري امل�شلمن من ذلك.

مـــن جانبهم و�شف بع�ـــص املحامن التوجه اجلديـــد باأنه "مذهل"، 

يف حن حذر ن�شطاء من اأنها متثل خطوة رئي�شية على الطريق اإىل 

"نظام قانوين مواز" للمجتمعات امل�شلمة يف بريطانيا.
وقـــال رئي�ـــص جمعية القانون، نيكول�ص فلـــوك، اإن اعتماد ال�شريعة 

�شيعـــزز توجيـــه "املمار�شـــات اجليـــدة" يف تطبيق مبـــادئ ال�شريعة 

الإ�شالمية يف النظام القانوين الربيطاين.

وي�شـــري بع�ص املراقبن بح�شـــب �شحيفة "التليغـــراف" الربيطانية 

اإىل اأن مبـــادئ ال�شريعـــة يحتمـــل اأن تتناق�ص مع بع�ـــص املمار�شات 

الربيطانية يف بع�ص النزاعات.

يذكـــر اأن مبـــادئ ال�شريعة الإ�شالمية كان ل يتـــم تناولها ر�شميا من 

قبل، اأو يتم ت�شمينها يف قوانن بريطانيا.

من جانبه، اأو�شح املدير التنفيذي للجمعية الوطنية العلمانية، كيث 

بورتيو�ـــص وود، اأن اعتماد ال�شريعة ميثـــل مرحلة اأخرى يف تقوي�ص 

املوؤ�ش�شـــة القانونيـــة الربيطانيـــة حلقـــوق الإن�شـــان املتوافقة العزم 

دميقراطيا ل�شالح القانون الديني من ع�شر اآخر وثقافة اأخرى.

واأ�شـــاف اأن "قانـــون امل�شاواة الربيطاين هو اأكـــرث �شمول من حيث 

النطـــاق و�شبـــل النت�شـــاف من اأي مـــكان اآخر يف العـــامل. بدل من 

حمايتـــه، ويبدو اأن جمعية القانون تعتـــزم الت�شحية بالتقدم املحرز 

يف ال�شنوات 500 املا�شية". 

مينابوليس: شرطة سانت بول تسمح 
بالحجاب للشرطيات المسلمات

ألول مرة.. 
بريطانيا تعتمد الشريعة اإلسالمية
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قامـــت جمموعة مـــن الأفراد مبدينـــة “جوانفيـــل” الفرن�شية يف 

“هوت مارن” يف عام 2005 باقرتاح اإن�شاء م�شجد باملدينة.
واهتمـــت "منظمة ال�شالم" -التي تدير م�شروع امل�شجد- باأهداف 

اإداريـــة؛ حيث قدمت عـــدة اأرا�شي، ولكن ل ميكـــن فعل �شيء اإل 

باحل�شول على رخ�شة بناء.

ففـــي عام 2009، قـــررت املنظمة �شراء منزل مبدينة "جوانفيل" بعد 

عدة حماولت لطلب رخ�شة بناء، ولكن مازال عمدة البلدية يعرت�ص 

ويعار�ـــص، ويف نهايـــة 2010، بداأ البحث مـــن جديد عن اأر�ص، وقدم 

متـــربع اأر�ًشا باملدينة، ومتمَ تقدمي طلب للح�شول على رخ�شة بناء من 

العمدة يف يناير 2012، ومت بالفعل احل�شول عليها.

ق الكثري من  وو�شع حجر الأ�شا�ص للم�شجد يف اأبريل 2012، وحقَّ

الأمور، ولكن مل تكن التربعات الالزمة ل�شتكمال امل�شجد كافية، 

وي�شـــل املبلغ املطلوب ل�شتكماله اإىل 70 األف يورو، وللتغلب على 

هـــذه امل�شكلة املالية ميكنك اإر�شال تربعاتك على "جمعية ال�شالم 

الثقافية" يف "جوانفيـــل". 

اأعلنت �شركة »باراماونت �شتوديوز« لالإنتاج ال�شينمائي اأن ثالث دول 

عربيـــة قررت منع عر�ص فيلـــم »نوح« يف �شالتها لعتباره »خمالًفا 

لتعاليم الإ�شالم«، ويتوقع اأن تتبعها ثالث دول اأخرى.

واأبلغت قطر والبحرين والإمارات العربية املتحدة �شركة "باراماونت" 

الأ�شبوع املا�شي رف�ص عر�ص الفيلم يف �شالتها. كذلك من املتوقع 

اأن تعلن م�شر والأردن والكويت قراًرا مماثاًل يف وقت قريب.

وكان مقرًرا البدء بعر�ص فيلم "نوح" الذي يوؤدي فيه املمثل را�شل كرو 

دور البطولة يف 26 اآذار يف م�شر ويف اليوم التايل يف الإمارات.

وقـــال متحدث با�شم �شركة باراماونـــت اإن "جهات الرقابة يف قطر 

والبحريـــن والإمـــارات العربيـــة املتحدة اأكدت ر�شمًيـــا اأن الفيلم لن 

يعر�ـــص يف بلدانها"، اأ�شـــاف: "اإن ال�شبب الر�شمي الذي مت تقدميه 

لتاأكيد هذه املعلومة: اأن الفيلم يخالف تعاليم الإ�شالم".

وكان الأزهـــر، اأعلـــى مرجعيـــة دينية اإ�شالميـــة يف م�شر، طلب منع 

عر�ـــص الفيلم، موؤكًدا اأن "جت�شيـــد �شخ�شية ر�شول اهلل نوح حمرم 

�شرًعـــا وميثل انتهاًكا �شريًحا ملبـــادئ ال�شريعة الإ�شالمية التي ن�ص 

عليها الد�شتور".

كذلـــك نددت مرجعيات م�شيحية عدة يف الوليات املتحدة بتج�شيد 

�شخ�شية نوح من جانب املمثل را�شل كرو.

ويذكر اأي�ًشا اأن م�شر قامت يف ال�شابق مبنع عر�ص اأفالم من بينها 

"دا فين�شـــي كود" اإثر احتجاج الكني�شة القبطيـــة الأرثوذك�شية. لكن 
الرقابـــة امل�شرية �شمحت بعر�ص فيلـــم "اآلم امل�شيح" مليل غيب�شون 

رغم معار�شة الأزهر والكني�شة القبطية.

ويف �شبـــاط املا�شي، اأعلنت �شركـــة "باراماونت" اأن ر�شالة حتذيرية 

�شت�شـــاف اإىل كل الأعمـــال الدعائية املرافقـــة للفيلم الذي اأخرجه 

دارن اأرونوف�شكي، خمرج فيلم "بالك �شوان". 

ُ

»مخالفـا لتعاليـم ُ »نــوح« اعتبـر 
اإلسالم«.. فمنع

فرنســا: البدء في إنشاء مســجد جوانفيل
بعد 7 سنوات من الكفاح

اأقام احتاد املوؤ�ش�شات الإ�شالمية الدعوية برعاية املجل�ص الأعلى 

لالأئمـــة وال�شـــوؤون الإ�شالمية يف الربازيل، العديـــد من الأن�شطة 

الدعويـــة لن�شر الدين الإ�شالمي احلنيـــف، واعتمدت املوؤ�ش�شات 

على ابتكار اأن�شطة جديدة، وكان من اأهمها »الطاولة الدعوية«.

وتعتمـــد »الطاولـــة الدعويـــة« علـــى  ن�شـــب خيمـــة يف ال�شوارع 

امل�شهـــورة، وتوزع من عليها الكتب واملطويات، ويكون هناك فريق 

عمـــل مدرب للـــرد على ا�شتف�شارات و�شبهـــات الزائرين، وتداول 

العديد من الن�شطاء على موقع التوا�شل الجتماعي "في�ص بوك" 

�شورا ملراحل الن�شاط الدعوي الإ�شالمي. 

الدعوية« أحدث  »الطاولة 
أساليب نشر اإلسالم فى البرازيل



[:	«من	دعا	إلى	هدى	كان	له	من	األجر	مثل
	
قال	رسول	ا

ص	من	أجورهم	شيئا...»
أجور	من	دعاهم	ال	ينق

صالة.
<	تعليم	أحكام	الطهارة	وال
<	تعليم	أركان	االميان.
.]
<	تعليم	سيرة	النبي	

صار	السور	من	القرآن	الكرمي.
<	حفظ	ق

<	تعليم	اللغة	العربية	وقراءة	القرآن.
<	تنظيم	الرحالت	الترفيهية	والتربوية.
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@AlshattiJamal

مـــن املعلوم اأن الدعوات تقوم على 

العطـــاء والبـــذل واجلـــود ب�شتـــى 

األوانه، والت�شحيـــة بالنف�ص واملال 

والعمــــل والـوقـــت واجلـــاه والـعلم 

واملن�شـــب... اأو غـــري ذلـــك، حتى 

يظـــن الإن�شان اأن ل حـــق له فيما 

زاد على حاجته الـ�شـرورية.

واجلود مـــــن �شعب الإميان، وخري 

و�شيلـــة ل�شكر نعم اهلل التي ل تعد 

ول حت�شى؛ لأنهـــا ا�شتعمال للنعم 

يف حمبـــة اهلل، م�شداقـــا لقولـــه 

ــى ُحبِِّه}،  لمـَ المَ عمَ اآتمَى املمْ تعـــاىل: {ومَ

فمـــن اعتاد الإنفاق يف ال�شدة هان 

عليه يف حال الرخاء وال�شعة.

ولقـــد كان النبي ] اأكـثـر الـنــا�ص 

جـــوداً، كما و�شفه بذلك �شحابته 

ر�شـــوان اهلل عليهـــم، فهو ] يف 

الإ�شراع باجلـــود اأ�شرع من الريح، 

وجوده دائـــم كالريــح املطلقة التي 

ل تهـــب اإل باخلري والرحمة، ونفع 

جوده يعم الغني والفـقـيـر كـمــا تعم 

الريـــح املر�شلة جميع ما تهب عليه 

من الأر�ص الطيبة وغري الطيبة.

عـــن اأن�ص ر�شـــي اهلل عنه قال: ما 

�شئل ر�شـــول اهلل ] عن الإ�شالم 

�شيئاً اإل اأعطاه، قال: “فجاءه رجل 

فاأعطـــاه غنماً بـــن جبلن، فرجع 

اإىل قومـــه فقال: يا قـــوم اأ�شلموا؛ 

فـــاإن حممـــداً يعطي عطـــاء من ل 

يخ�شى الفاقة”.

ويغلـــب اإطالق اجلود علـــى اإنفاق 

املـــال الكثـــري، بنف�ـــص مرتاحة يف 

الأمـــور اجلليلـــة النفـــع، لأن املال 

عمـــاد كثـــري مـــن اأعمـــال اخلـــري 

املتعديـــة التي ل تقـــوم اإل به، لذا 

كان من ال�شـــروري ترغيب النا�ص 

يف التخلـــق ب�شفة اجلـــود والبذل 

دون انتظار مقابل.

وحقيقة مال الإن�شان اأنه ما اأنفقه 

يف حياتـــه، اأمـــا ما تركـــه فهو مال 

الورثـــة، واأنـــه ميكن لالإن�شـــان اأن 

يكفيه القليل من املال، فما حاجته 

اإىل الباقـــي؟!، فـــال حـــق للعبـــد 

يف مـــال زاد عـــن حاجتـــه يف وقت 

ا�شتـــداد احلاجـــة، وكمـــا قيـــل يف 

الأثـــر: من ترك �شيئـــاً هلل عو�شه 

اهلل خرياً منه.

ولعل املرء يحزن عندما يرى كثريا 

مـــن اأثرياء امل�شلمـــن اليوم، الذين 

مـــد اهلل تعـــاىل لهـــم يف الأجـــل، 

وو�شـــع لهـــم يف الـــرزق، ومع ذلك 

جتـــد الواحـــد منهـــم اإذا اأراد اأن 

يخـــرج زكاة ماله انقب�شـــت يده.. 

فالبـــد اأن ن�شـــع ن�شـــب اأعيننا اأن 

الكـــرمي هو اهلل، واأن موزع الأرزاق 

يف ال�شماء، واأنه اإذا علم من قلبك 

اأنـــك كرمي جواد �شـــوف يو�شع لك 

يف الرزق.

اأخـــريا ينبغي الأخـــذ يف العتبار 

اأن الدعـــوة ل تنت�شـــر اإل بجهـــود 

اأتباعها، وديـــن الإ�شالم مل ينت�شر 

براحة الأبـــدان و�شالمة النفو�ص، 

الأمر الذي يتطلب اجتماع اجلهود 

وا�شتعـــداد كل م�شلم غيور باجلود 

اأن جهـــــود  والت�شحيـــة، ل�شيمـــا 

اأهـــل الباطل تـــزداد قـــوة، وتزداد 

خمططاتهم دقة، وتتعدد اأن�شطتهم 

لت�شمل �شتى اجلوانب. 

الدعوة تحتاج 
إلى بذل المال 
والتضحية 

بالنفس والوقت 
والجهد
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جمال ال�صطي / املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم

علمتني الدعـــــوة
)26(

الدعــوة والجود



الشيخ نادر
رحل

صاحب اليد الحانية 
التي المست األفئدة والعيون الباكية

رحل ال�صـــــــيخ نـــــــادر النـــــــوري.. رائد مـــــــن رواد العمل اخلريي 

الكويتي، تاركا وراءه ق�صة مع كل من عمل يف العمل اخلريي، 

بل كان له اأثر يف كل مدينة وقرية قام بزياراتها، كان -رحمه 

اهلل تعـــــــاىل-  كزارع، ولكن من نـــــــوع خمتلف عما عرفه واألفه 

النا�س، كان ينرث اخلري يف كل مكان، ولذلك ل تزور مكانا ول 

بلدا اإل وجتد لل�صيخ نادر النوري ب�صمة هنا اأو هناك.

ال�صـــــــيخ الداعية نادر النوري -رحمـــــــه اهلل- من دعاة الكويت 

البارزين، ومن خطبائها املفوهني..

يف هذا العدد �صوف نقدم »ترجمة« موجزة عن �صرية �صيخنا 

الفا�صـــــــل رحمه اهلل تعاىل، وبع�س املواقف يف حياته، لنقف 

عـــــــن قرب على �صـــــــرية هـــــــذا العلم من اأعالم اخلـــــــري يف دولة 

الكويت.

ولـــد ال�شيخ نادر عبدالعزيز حممد النوري –رحمه اهلل- يف 

دولـــة الكويت، عـــام 1954، ح�شل علـــى بكالوريو�ص جتارة 

وماج�شتـــري ودكتـــوراه يف الدرا�شـــات الإ�شالميـــة، وعمـــل 

م�شت�شـــارا بوزارة الأوقـــاف وال�شوؤون الإ�شالميـــة، واكت�شب 

خـــربة طويلـــة يف جمـــال العمل اخلـــريي واأ�ش�ـــص كثري من 

اللجـــان اخلريية، وتبواأ من�شب مدير عام يف الهيئة اخلريية 

الإ�شالمية العاملية �شابقا، وتراأ�ص جمل�ص اإدارة جمعية ال�شيخ 

عبداهلل النوري اخلريية.

)135( ــ مايــو 2014 ــ جمادي الآخرة 161435

ملف العدد

1-2النوري



كتب: حممود بكر / �شكرتري التحرير

ينت�شـــب ال�شيخ نادر النـــوري -رحمه اهلل تعاىل- 

اإىل قبيلـــة »النوري« وهي القبيلة العربية املعروفة 

»طيئ« واملتفرعـــة منها �شمر، جده ال�شيخ حممد 

النـــوري كان مـــن اأهل العلم والف�شـــل، ومن اأوائل 

رواد التعليم يف الكويت يف مطلع القرن الع�شرين، 

وكان يعلـــم العلـــوم ال�شرعيـــة، واللغـــة العربية يف 

م�شاجد الكويت، ويف اأول مدر�شة نظامية )مدر�شة 

املباركية(، ودفن -رحمة اهلل عليه- بعد اأن �شيعه 

اآلف امل�شلمـــن من اأهل الكويت، يف مكان حديقة 

البلديـــة ب�شـــارع فهد ال�شـــامل الآن، وذلك يف عام 

1925م، بعـــد اأن خطَّ بيـــده 18 جملًدا يف العلوم 
ال�شرعية، وكان يكتب يف اآخر كل كتاب »كتبه بيده 

الفانيـــة لنف�شه العانية �شياء الدين حممد نوري- 

ُعِفيمَ عنه-«.

وت�شلم الراية من بعده عمه ال�شيخ عبداهلل النوري 

ليوا�شل العطاء، ويب�شط املفاهيم الإ�شالمية لعامة 

النا�ـــص، وقد انت�شرت كلماتـــه الطيبة عرب الأثري، 

اإذ كان هـــو اأول موؤ�ش�ص لالإذاعة الكويتية، وكانت 

الإذاعة يف عهده متثل قفزة نوعية لإعالم متقدم 

ا، وقد فا�شت روحه ال�شريفة عام 1980، اأي  جدًّ

بعـــد 55 �شنة من وفاة والـــده، وكان يطوف حول 

العامل خالل �شهري �شعبان ورم�شان من كل عام، 

يغر�ـــص خرًيا هنا، وي�شع بذرة لالإ�شالم هناك، يف 

اإندوني�شيـــا وماليزيا، والقارة الهنديـــة كباك�شتان 

والهنـــد و�شيـــالن، اإىل اأن و�شـــل اإىل اأ�شرتاليـــا 

واأ�ش�ص اأول مدر�شة.

�شغل ال�شيخ منا�شب اأخرى حيث عمل كباحث يف املو�شوعة الفقهية 

بـــوزارة الأوقـــاف وال�شـــوؤون الإ�شالميـــة، ونائـــب مدير عـــام الهيئة 

اخلرييـــة الإ�شالميـــة العامليـــة ـ 1992 ـ 1995، ومديـــر عام الهيئة 

اخلريية الإ�شالميـــة العاملية بالنيابة ـ 1992 ـ 1995، ورئي�ص جلنة 

فل�شطـــن اخلرييـــةـ  1996، وراأ�ص جلنة ال�شـــروق ال�شبابية التابعة 

للهيئـــة اخلريية الإ�شالمية العامليـــة ـ 1997، وكان رحمه اهلل تعاىل 

ع�شـــوا موؤ�ش�شـــا للجنة التعريـــف بالإ�شالم ورئي�ص جمل�ـــص اإدارتها 

1998، واأمـــن عام جمعية ال�شيخ عبداهلل النوري اخلريية... وغري 
ذلك من املنا�شب واملراكز العلمية واخلريية.

تسلم الشيخ 
من  النوري« الراية  »نادر 

عمه الشيخ »عبدالله 
النوري« ليواصل رحلـة 
العطـاء ونشر الثقافـة 

الوسطيـة

17 )135( ــ مـــايو 2014 ــ جمادي الآخرة 1435



بدايات ال�صيخ يف العمل الإ�صالمي

كان ال�شيـــخ نـــادر -رحمه اهلل- خطيبا 

مفوها، ويف اإحـــدى املرات كان يخطب 

خطبة تبث مبا�شـــرة على التلفاز، فراآه 

عمه، ف�شده مو�شوع اخلطبة، وكان ابن 

خم�شة وع�شرين عاًما وقتها، فقال له: 

اأ�شعدتني اخلطبة، واأريد اأن اأرى بع�ص 

كتاباتك.

علماء تاأثر بهم ال�صيخ نادر رحمه اهلل

اأخـــذ ال�شيـــخ نـــادر النـــوري العلم عن 

الكثري من العلماء، وكان اأغلبهم خرباء 

املو�شوعة الفقهيـــة وعلماوؤها، ولزمهم 

طويـــاًل، ومنهـــم ال�شيـــخ بـــدر متـــويل 

عبدالبا�شط، رئي�ص املو�شوعة الفقهية، 

والعـــامل الدكتـــور عبدال�شتـــار اأبوغدة، 

والأ�شتـــاذ  قلعجـــي،  وال�شيـــخ حممـــد 

الدكتـــور حممد ب�شري الأدلبي، وال�شيخ 

عبدالقـــادر العاين- رحمه اهلل تعاىل- 

والعالمة ال�شيخ حممد الأ�شقر، واأخوه 

عمر الأ�شقر، وغريهم كثريون.

كمـــا تاأثـــر باآخرين مثـــل الدكتور خالد 

املذكـــور، والدكتـــور عجيـــل الن�شمـــي، 

والعالمـــة ال�شيـــخ حممـــد بـــن جـــراح 

احلنبلـــي، وهـــو مـــن علمـــاء الكويـــت 

الكبار.

تاأ�صي�س جمعية النوري

ملـــا ا�شتـــد املر�ـــص بال�شيـــخ عبـــد اهلل 

النوري -رحمه اهلل تعاىل- �شلم ال�شيخ 

نـــادر حقيبـــة بهـــا تقاريـــر كل رحالته، 

وكان مـــن قبل قـــد طلب العـــم يو�شف 

احلجـــي للتو�شيـــة با�شتكمـــال املهمـــة 

التي بداأهـــا، واجتمع بالعم يو�شف ومت 

تاأ�شي�ص جمعية ال�شيخ عبداهلل النوري، 

وكان هذا منذ ثالثن عاًما.

بدايات جلنة التعريف بالإ�صالم

جلنة التعريف بالإ�شالم ثمرة مبادرات 

طيبة من رجال اخلري يف الكويت، وكان 

علـــى راأ�شهم �شيخنا نادر النوري رحمه 

اهلل، حيث فتحوا بيًتا مبنطقة خيطان، 

ل�شتقبال ال�شينين والكورين ودعوتهم 

لالإ�شـــالم، وكان هـــوؤلء العمال ينتقلون 

اإىل املع�شكـــرات املقامة لهم، خ�شو�ًشا 

يف اجلهـــراء واملناطـــق الأخـــرى، وكان 

ال�شيـــخ نـــادر رحمه اهلل، يعمـــل اآنذاك 

مديـــر ال�شـــوؤون الإ�شالميـــة بالأوقاف، 

فطلب القائمـــن على العمل يف اللجنة 

منـــه امل�شاعـــدة، ف�شاعدهـــم يف توفري 

البا�شات والدعم املـــادي، وكان لل�شيخ 

م�شعل مبارك عبداهلل الأحمد ال�شباح 

دور كبري يف هذا الأمر.

يف عام 1978 التقى ال�شيخ بثلة كرمية 

من رجـــالت الكويـــت مـــن املوؤ�ش�شن، 

ال�شايـــع،  �شالـــح  عبدالوهـــاب  منهـــم 

وال�شيخ الأ�شتـــاذ اأحمد �شعد اجلا�شر، 

وعبدالرحيم جمال من الهند، وعرفات 

الع�شـــي مـــن فل�شطـــن ورئي�ـــص مكتب 

الرابطـــة يف كندا، ووقـــع الختيار على 

الأخ �شـــالح الرا�شد مديـــًرا للجنة، ثم 

ت�شلـــم اإدارة اللجنـــة فـــرتة، ثـــم رئا�شة 

جمل�ص الإدارة اإىل وقت قريب.

أوائل  »النوري« من 
المؤسسين للجنة التعريف 
باإلسالم مع ثلة من رجاالت 
العمل الخيري في الكويت
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ملف العدد



مواقف من حياة ال�صيخ نادر النوري

يقـــول ال�شيـــخ: يف اإحدى املـــرات كنت 

يف تايـــوان لأول مـــرة حل�شـــور معر�ص 

جتاري، ويف الفندق طلبت من موظفي 

ال�شتقبـــال عمل برنامـــج لل�شياحة يف 

املدينـــة والوقـــوف علـــى اأهـــم معاملها، 

وركبـــت »البا�ص«، وكان معـــي اأمريكي 

مـــن  وزوجتـــه  وتايالنـــدي  وزوجتـــه 

غـــري امل�شلمـــن، وذهبنـــا اإىل الق�شـــر 

وكان  املتحـــف،  وراأينـــا  الإمرباطـــوري 

رائًعـــا وغريًبـــا، وفيه جانـــب اإ�شالمي، 

وكانت هناك خمطوطـــات وم�شاحف، 

ومـــن بينها م�شحـــف مفتـــوح، ووقعت 

عيني على اآيـــة فقراأتها ب�شوت جميل، 

وكانـــت الآية قوله تعـــاىل يف �شورة طه 

نَِّني  ى اإِ مَا يُوحمَ تمَِمعمْ مِل ا�شمْ  فمَ
مْتُـــكمَ رتمَ نمَا اخمْ

مَ
اأ {ومَ

ِقِم 
مَ
اأ يِن ومَ بُـــدمْ اعمْ نمَا فمَ

مَ
ــهمَ اإِلَّ اأ ــا اهلل لمَ اإِلمـَ نمـَ

مَ
اأ

اُد  كمَ
مَ
ـــةمَ ءامَِتيمٌَة اأ اعمَ ةمَ ِلذكمِْري اإِنَّ ال�شَّ ـــالمَ ال�شَّ

عمَى فمَالمَ  زمَى ُكل نمَفمْ�ص مِبمَا تمَ�شمْ ا ِلتُجمْ ِفيهمَ اأخمْ

اتَّبمَعمَ  ا ومَ مِْمـــُن ِبهمَ نمْ لمَ يُوؤ ـــا ممَ نمْهمَ نَّـــكمَ عمَ يمَ�ُشدَّ

مْدمَى}، وعندما �شمع املوجودون  ومَاهُ فمَرتمَ همَ

 oh my :معنـــا، وكانـــوا اأربعـــة قالـــوا

god، ثـــم طلبوا مني اأن اأعيد فاأعدت، 
و�شاألـــوا عما قمت بتالوتـــه، فقلت: اإنه 

القـــراآن الكرمي املنزل على حممد ]، 

واإذا اأردت اأن تعـــرف اأكـــرث عن القراآن 

فاأنت وزوجتـــك مدعوان لطعام الع�شاء 

معـــي اليـــوم، وكان معـــي عنـــوان اأحد 

الإخـــوة ال�شورين الذيـــن لديهم مطعم 

يف تايـــوان، فذهبنـــا اإىل هنـــاك، وبعد 

الع�شـــاء حتدثنـــا، وكان هـــذا ال�شخ�ص 

ثريًّا، وقـــد ذهب اإىل هناك لأنه اخرتع 

جهـــازا ويريد بـــراءة اخرتاع ليذهب به 

اإىل بالده، وانتهى املجل�ص بعالقة طيبة، 

وكنت اأبعث اإليهم الكتب التي ت�شدرها 

الهيئة اخلريية الإ�شالمية العاملية التي 

كنـــت اأقوم على اإدارتهـــا �شابًقا، وهكذا 

كان اللقاء دعويًّا غري خمطط له.

اأي�شـــا كان موقـــف يقول عنـــه ال�شيخ: 

الغـــزو  قبـــل  الأعمـــال،  رجـــال  اأحـــد 

العراقي الغا�شـــم للكويت، جاء ي�شاألني 

عن حجاب املراأة، و�شر هذا النور الذي 

يظهر على الن�شاء اأثناء ارتدائهن؟ وقد 

جذبـــه هذا الأمـــر ب�شـــدة، وكان اللقاء 

بح�شور ال�شيخ فايز اجلميلي، واحلمد 

هلل قد اأ�شلم الرجل بعد اللقاء، ثم جاء 

بعد فرتة يب�شرين باأن ابنه اأ�شلم اأي�ًشا، 

وبعـــد فرتة اأ�شلمت زوجته وابنته، وكان 

كل ذلك ب�شبب احلجاب.

واأمريكـــي اآخر اأ�شلـــم ب�شبب اأنه �شاهد 

النا�ـــص ل يغلقـــون بيوتهـــم بالأقفـــال، 

وكذلـــك ال�شيـــارات، وال�شخ�ـــص يخرج 

مـــن البنـــك يح�شـــب نقـــوده ول يوجد 

م�شد�شـــات ترعبه، ول عنـــف يزعجه، 

فتعجـــب من هـــذا الأمـــان، وفت�ص عن 

اأ�شبابـــه، فقلت له: الإ�شـــالم هو ال�شر، 

قال: اأين هـــذا الإ�شالم؟ فاأر�شدناه اإىل 

طريق الهدايـــة واأ�شلـــم واحلمد هلل!.. 

كل ذلك بـــدون حما�شرات ول غريها، 

بـــل هـــي مواقف تعر�ص علـــى �شا�شات 

"تلفزيون الواقع".

فرتة مر�س ال�صيخ نادر

اهلل  -رحمـــه  نـــادر  ال�شيـــخ  اأ�شيـــب 

تعـــاىل- باملر�ص يف عـــام 2007م، ومل 

مينعـــه هذا املر�ص من القيام بالأعمال 

اخلرييـــة التـــي كان يقوم بهـــا، بل كان 

دافعـــا جديدا، ليحمـــل نف�شه على اأداء 

اأ�شعاف ما كان يقوم به، بل كان معطاء 

كما مل يكن من قبل.

وفاتــــــــــه

تـــويف ال�شيخ نادر النـــوري -رحمه اهلل 

تعـــاىل- يـــوم 2014/4/16م، بعـــد اأن 

ا�شتـــد بـــه املر�ص ملدة 4 �شهـــور، وذلك 

بامل�شت�شفى الع�شكري بالكويت.

نـــادر وجـــال يف  ال�شيـــخ  لقـــد �شـــال 

كثـــري مـــن البلـــدان، حيث طالـــت يده 

احلانيـــة كثـــريا مـــن الأفئـــدة والعيون 

الباكية، ومنها ال�شـــن واليابان والهند 

واإندوني�شيا وباك�شتان والفلبن، وكذلك 

ماليزيـــا واأ�شرتاليـــا ورو�شيـــا واألبانيـــا 

والبو�شنـــة والهر�شك واليمـــن واأثويوبيا 

ونيجرييا وال�شومال وال�شودان واإرترييا 

مـــن  الكثـــري  والكثـــري  واملك�شيـــك… 

البلدان. 

لم يمنع المرض 
الشيخ »نادر النوري« 
من استكمال 
مشواره الدعوي 
بل كان دافعا للمزيد 
من العطاء
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امل�شلـــم اجلديد غالبـــا ما يكون من 

بيئـــة اجتماعيـــة وثقافيـــة تختلـــف 

يف تكوينهـــا عـــن مفاهيـــم وثقافـــة 

البيئـــة الإ�شالميـــة التي قـــد تكون 

�شببـــا يف دخولـــه لالإ�شـــالم، وهذا 

يحتـــاج منـــا اإىل اأن نعلمـــه ونعرفه 

عن الإ�شالم، ولكـــن الت�شاوؤل: كيف 

يكون التعليم؟، اإن هذا الأمر يتطلب 

احلكمـــة والتدرج، فهو قد عا�ص يف 

تلك البيئـــة الجتماعيـــة والثقافية 

منهـــا  وورث  ال�شنـــوات،  لع�شـــرات 

العادات والتقاليد والعقائد.

يقول ابن �شريين:

اإنك اإن كلفتني ما مل اأطق

�صاءك ما �صرك مني من خلق  

وعلـــى هذا فالبد لنـــا اأن نتدرج يف 

تعليـــم امل�شلـــم اجلديد، ونبـــداأ معه 

بالعموميـــات، ول ندخـــل معـــه يف 

التفا�شيـــل املغرقـــة التي تذهب به، 

وحتـــدث نوعا من الت�شـــوه يف تلقي 

العلوم، واختالط الأمر لديه، خا�شة 

اإذا مـــا تداخلـــت اأثناء تلـــك الفرتة 

اأمور وظروف اأخرى، ومن هنا لبد 

اأن يتم اأمر التعلم على مراحل، وقد 

كان النبي ] قدوتنا يف هذا الأمر 

فعندمـــا �شاأل جربيـــل عليه ال�شالم 

النبـــي ] عـــن الإ�شـــالم قائال: يا 

حممـــد اأخربين عن الإ�شالم. فقال 

ر�شول اهلل ]: “الإ�شالم اأن ت�شهد 

اأن ل اإلـــه اإل اهلل واأن حممد ر�شول 

اهلل وتقيـــم ال�شـــالة وتوؤتـــي الزكاة 

وت�شـــوم رم�شـــان وحتـــج البيت اإن 

ا�شتطعت اإليه �شبيال”.

ويف حديث ابن عبا�ص - ر�شي اهلل 

عنهمـــا -يف بعث النبـــي ] معاذاً 

اإىل اليمـــن قال: اإنـــك �شتاأتي قوماً 

من اأهل الكتاب فادعهم اإىل �شهادة 

اأن ل اإلـــه اإل اهلل واأين ر�شـــول اهلل؛ 

فـــاإن هم اأطاعوا ذلـــك فاأعلمهم اأن 

اهلل افرت�ص... احلديث.

فكان املنهج النبوي يف تعليم امل�شلمن 

هو التدرج ومراعاة اأحوالهم، فيبداأ 

بالعموميـــات التـــي هي اأقـــرب اإىل 

العقـــل والقلـــب والنف�ـــص، فـــاإذا ما 

علـــى  �شهـــل  العموميـــات  ا�شتوعـــب 

امل�شلـــم اجلديد تعلـــم باقي الطاعات 

وما فر�شه عليه من اأحكام و�شرائع.

الدعـــاة  اإخواننـــا  نن�شـــح  ولذلـــك 

والداعيـــات بعـــدم تكليـــف امل�شلـــم 

اجلديـــد مبـــا ل يطيق، فقـــد جعل 

اهلل عـــز وجل يف الديـــن من ال�شعة 

والتي�شـــري ما مل يوجد يف دين اآخر، 

ـــلمَ اهلل ِلُكِلّ  عمَ ـــدمْ جمَ قـــال تعـــاىل: {قمَ

ًرا}. دمْ ٍء قمَ يمْ
�شمَ

ومـــن جميـــل الن�شائـــح الرتبوية ما 

اأورده الإمـــام البخاري يف �شحيحه 

عن علي بـــن اأبي طالب معلقاً قال: 

ثـــوا النا�ص مبا يعرفون، اأحتبون  حِدّ

اأن يكـــذب اهلل ور�شوله  ]. وروى 

الإمـــام م�شلـــم  عـــن عبـــد اهلل بن 

م�شعود [ قال: “ما اأنت حمدث 

قوماً حديثاً ل تبلغه عقولهم اإل كان 

لبع�شهم فتنة”.

لذلـــك قامت العديد من املوؤ�ش�شات 

والهيئـــات واملراكـــز بعمـــل برامـــج 

رعاية للم�شلـــم اجلديد بعد دخوله 

الإ�شالم �شواء من الناحية ال�شرعية 

اأو النف�شيـــة اأو الجتماعيـــة، بحيث 

تراعـــي جوانـــب التـــدرج ومراعـــاة 

اأحواله قبـــل الإ�شـــالم، ليندمج مع 

جمتمعه اجلديد ويتناغم مع تعاليم 

الإ�شالم واأحكامه. 

تكليف  ينبغــي  ال 
المسلم الجديد بما 
ال يطيق فاإلســالم 
دين السعة واليسر
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@muneefalajmi

طريــق الهدى

المنهج النبوي مع المسلم الجديد
“التدرج في التعليم”

املحامي منيف العجمي / مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف بالإ�شالم



يقوم “مركز ركن احلـــــــوار” على اإيجاد 

اأر�صية منا�صبة للحوار املبا�صر والنقا�س 

احلر عرب �صـــــــبكة الإنرتنـــــــت مع الفئات 

وال�صرائح امل�صـــــــتهدفة باحلوار باأف�صل 

الو�صـــــــائل التقنيـــــــة املتاحـــــــة، وباأمهـــــــر 

الكفـــــــاءات والكـــــــوادر املوؤهلـــــــة للحـــــــوار 

الإلكـــــــرتوين عـــــــرب الإنرتنـــــــت للتعريف 

بالإ�صالم، واإي�صال ال�صورة احلقيقية عنه 

اإىل اأكرب قدر من م�صتخدمي الإنرتنت.

جـــــــودة  اأ�صا�صـــــــيات  �صـــــــيفنا  اكت�صـــــــب 

العمل من خـــــــالل عمله يف التخطيط 

ال�صـــــــركات  كـــــــربى  يف  ال�صـــــــرتاتيجي 

ال�صـــــــعودية، وانطلق منها اإىل تطبيقها 

يف العمـــــــل الدعـــــــوي، فاأثمـــــــر العمـــــــل 

خالل اأربع �صـــــــنوات بالتعاون مع بع�س 

ال�صخ�صـــــــيات عن تاأ�صـــــــي�س “مركز ركن 

احلوار”، ليكون املركز الأول املتخ�ص�س 

يف دعوة غري امل�صلمني اإىل الإ�صالم عرب 

الإنرتنت.

تاأ�صـــــــ�س املركـــــــز علـــــــى قواعد واأ�صـــــــول 

متينة، �صواء من ناحية العمل الدعوي 

اأو الإداري اأو املواردي، لينطلق وي�صـــــــبق 

غريه من املوؤ�ص�صـــــــات التـــــــي كان لها باع 

طويل يف العمل الدعوي.

متيـــــــز املركـــــــز عـــــــن غـــــــريه مـــــــن املراكز 

والهيئـــــــات مبـــــــا قدمـــــــه على ال�صـــــــاحة 

مـــــــن عمل تخ�ص�صـــــــي �صـــــــبق الكثريين 

بخطوات ثابتة �صريعة، ومازال يخطو 

خطـــــــوات اأخرى يف الكثري من املجالت 

التي تتعلق بالدعوة عرب الإنرتنت.

لقاوؤنـــــــا اليـــــــوم مـــــــع املديـــــــر التنفيذي 

وموؤ�صـــــــ�س “مركز ركن احلوار” ال�صـــــــيد 

ماجـــــــد الع�صـــــــيمي، نتجـــــــول يف املركز 

لنتعـــــــرف علـــــــى التاأ�صـــــــي�س والأهداف، 

وننهـــــــل مـــــــن اخلـــــــربات الدعويـــــــة التي 

اكت�صـــــــبها خـــــــالل رحلتـــــــه الدعويـــــــة يف 

املركز. فاإىل ما جاء يف اللقاء:

• بداية تعرف قراء الب�صرى ب�صخ�صكم 
الكرمي؟

اإننـــي �شعيد بهذا اللقـــاء، وتواجدي مع 

جملة الب�شرى..

ماجد الع�شيمي، عملت باإدارة التخطيط 

ال�شرتاتيجـــي ب�شركـــة اأرامكو ملدة ع�شر 

�شنـــوات، اأمـــا بالن�شبـــة للعمـــل الدعوي 

فقـــد ا�شرتكـــت مع جمموعة مـــن الإخوة 

يف تاأ�شي�ص ركـــن احلوار لتوظيف التقنية 

يف جمـــال العمـــل الدعـــوي وتعريف غري 

امل�شلمـــن بالإ�شـــالم، من خـــالل احلوار 

الإلكـــرتوين، اأو تعليم امل�شلـــم اجلديد اأو 

تاأهيـــل وتدريب ال�شباب للدعوة اإىل اهلل، 

وتوظيـــف التقنيـــة يف الدعـــوة اإىل اهلل، 

اأي�شا اأعمل يف املجال الوقفي، والتقنيات، 

والرتجمة الإ�شالمية، وا�شتخدام التقنية 

يف الرتجمة وتطويرها، وع�شو يف اللجنة 

الدائمة لتطوير العمل الدعوي والتطوعي 

يف اململكة العربية ال�شعودية.

د. ماجد العصيمي
المدير التنفيذي ومؤسس »مركز ركن الحوار« 

طموحنا تأهيل 
60  ألف شخص 

من المعرفين باإلسالم 
خالل عامين

)135( ــ مايــو 2014 ــ جمادي الآخرة 221435

حوار العدد



• مـــــــا هـــــــو الذي اأثـــــــر يف ماجد الع�صـــــــيمي 
لينطلق هذه النطالقة الدعوية الكبرية؟

العربيـــة  باململكـــة  هلل  احلمـــد  نحـــن 

ال�شعودية والدول العربية يف بيئة حمبة 

للخري، فالأ�شـــرة واملجتمع ي�شاعدونك 

للعمـــل الدعوي، ولعل مـــن اأبرز الأمور 

التي وجهتني هـــي الوالدة حفظها اهلل 

تعاىل، وقد كان يل موقف طريف معها، 

وكان قبل عام ون�شف، وجعلني اأقرر اأن 

اأتفرغ للعمل الدعوي ب�شكل كامل، وهو 

عندما قالـــت يل: “اإن اهلل عزوجل اإذا 

اأراد لالإن�شـــان اأن ي�شخـــر وقته وجهده 

ومالـــه وعملـــه يف جمـــال يخـــدم فيـــه 

الدنيا والآخرة، فال يتاأخر لأن هذا هو 

ال�شتثمـــار احلقيقي، اأمـــا بقية العمل 

الدنيـــوي فهو موؤقت زائـــل منته”، فاإذا 

مـــا �شمعت مثـــل هذه العبـــارة من اأعز 

خملـــوق يف الدنيا يجعلك تتحفز للعمل 

يف هـــذا العمـــل اأكـــرث، وت�شتمـــر فيه، 

وكذلك الوالد، والإخوة، كانوا حمركن 

اأ�شا�شين يل يف هذا العمل.

• “ركن احلوار” الفكرة والتاأ�صي�س؟

عندمـــا تاأ�ش�ص ركن احلوار كانت هناك 

تناف�شية �شديـــدة يف املنطقة ال�شرقية، 

وكانت هناك م�شكلة نريد لها حال، وهي 

نظـــرة ال�شباب ال�شلبية للعمل الدعوي، 

فـــاإذا ما �شاألنا اأي �شـــاب اأو �شابة: ملاذا 

ل تتطـــوع وتعمـــل يف جمـــال التعريف 

مبا�شـــرة:  بب�شاطـــة  رد  بالإ�شـــالم؟.. 

اإننـــي ل اأمتلك العلم، واملهارات، ول�شت 

ال�شخ�ـــص املنا�شـــب للعمـــل الدعـــوي، 

واإنني ل�شـــت الداعيـــة ال�شميط رحمه 

اهلل، اأو غريه من ال�شيوخ..

هـــذه النظرة ال�شلبيـــة كانت حتتاج اإىل 

معاجلـــة، وبالتايل كانـــت ر�شالة املركز 

والتعريـــف  اهلل  اإىل  “الدعـــوة  هـــي: 

بالإ�شالم هي مهمـــة كل م�شلم”، ولكن 

علـــى كل م�شلـــم اأن يحـــدد اإمكاناتـــه 

لديـــه،  املوجـــودة  واملـــوارد  ومهاراتـــه، 

ويحـــاول �شقل تلك املهارات، بحيث اأن 

يقدم لهذا الدين ما يتناغم مع اإمكاناته، 

فـــال يتجاوز ول يفتي مبـــا ل يعلم، ول 

يكـــون �شلبيا فيقعد عن ممار�شة العمل 

الدعوي.

وكذلـــك كان هنـــاك بالن�شبـــة للمنطقة 

ال�شرقيـــة وفـــرة يف املـــوارد الب�شريـــة 

علـــم  اأ�شحـــاب  معظمهـــم  املختلفـــة، 

�شرعـــي، يكفيـــه ملمار�شـــة دينـــه، بـــل 

اأحيانا ي�شاعد الآخرين، ومعظم هوؤلء 

در�شـــوا يف ال�شـــرق والغـــرب ل�شنـــوات 

طويلـــة وعملوا هنـــاك، وبالتـــايل فهم 

امتلكوا اجلانب الثقايف، يف التعامل مع 

غري امل�شلـــم، وامتلكوا اللغـــة ومهارات 

التوا�شل الجتماعي مع غري امل�شلمن، 

وبالتـــايل فقـــد دفعنـــا هـــوؤلء للعمـــل 

الدعوي واعتربناهم ثروة.

• ما هي فئة العاملني مع املركز؟

مـــن يعمـــل مـــع املركـــز هـــم مـــن �شتى 

الفئات العمرية، ومن �شتى اجلن�شيات، 

واملركـــز لديه الآلف من املتطوعن من 

ال�شريحـــة املثقفـــة، وكثـــري منهـــم الآن 

اأ�شبـــح لديه م�شروع دعـــوي خا�ص به، 

ولديه الطموحات والأهداف.

• كيف كانت النطالقة؟

انطلق املركز يف مار�ص 2011م، واليوم 

املركـــز -بف�شل اهلل- انتهى من مرحلة 

التاأ�شي�ص الأوىل، وبداأنا املرحلة الثانية 

يف تاأ�شي�ص م�شاريـــع املركز، وباإذن اهلل 

الطموح عاٍل جداً.

• كيف لنا اأن نحفز ال�صباب للم�صاركة 
يف العمل الدعوي؟

ال�شبـــاب دائما ينتظرون منا اإيجاد بيئة 

وحا�شنة عمل تنا�شبهم، ويحتاجون منا 

اأن نـــرتك لهم جمال الإبداع، واأن يكون 

العامل معهـــم واجلهة التـــي ت�شتقبلهم 

جهـــة متتلـــك اخلـــربة يف التعامـــل مع 

ال�شخ�ـــص املتطـــوع، ومتـــى وجدنا بيئة 

بهذه املوا�شفـــات ف�شوف جند ال�شباب 

مقبـــال علـــى التطـــوع، بل اإنهـــم �شوف 

يبدعـــون اإبداعـــا رائعـــا، وبف�شـــل اهلل 

اأ�شبـــح املركـــز قبلـــة لل�شبـــاب، حيـــث 

يتوافـــدون باملئات، حتـــى اإنهم جتاوزوا 

الطاقة ال�شتيعابية للمركز.

تغييــر نظـرة 
الشباب السلبيـة 
للعمل الدعـوي 

كانت السبب وراء 
تأسيس المركز
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• ما الـــــــذي دفعكـــــــم اإىل اختيار جمال 
الدعوة عرب الإنرتنت؟

طمـــوح ال�شباب دائما عـــاٍل، وغالبا ما 

يتهمون باأنهم اأ�شحاب حما�ص، وتعجل، 

وحينما ت�شع بيئة �شاحلة للعمل، فاإنك 

جتد بيئة عملية و�شاحلة للعمل، وذات 

نتائـــج عالية، فلما عمـــل ال�شباب على 

فكـــرة املركـــز كان الطمـــوح هـــو كيفية 

اإر�شـــال ر�شالـــة الإ�شـــالم اإىل العامل؟، 

لتحقيق احلديـــث ال�شريف الذي يقول 

فيه �شلى اهلل عليه و�شلم: “ليبلغن هذا 

الأمر مـــا بلغ الليل والنهـــار، ول يرتك 

اهلل بيـــت مـــدر ول وبـــر اإل اأدخله اهلل 

هذا الدين، بعز عزيز اأو بذل ذليل..”، 

وبف�شل اهلل فاإننا بداأنا ن�شاهد م�شداق 

احلديـــث اأيامنا هـــذه، فخدمات املركز 

ت�شـــل اإىل 200 دولـــة حول العامل عرب 

الإنرتنت.

لقـــد قمنا بعمـــل درا�شة قبـــل الدخول 

للدعـــوة عـــرب الإنرتنـــت، خ�شو�شا مع 

القنـــوات الف�شائيـــة، هـــل ن�شتثمر يف 

الإنرتنـــت؟،  اأم  الف�شائيـــة  القنـــوات 

وكان ملخ�ـــص الدرا�شـــة اأن الإنرتنـــت 

هـــو امل�شتقبـــل، لأ�شبـــاب كثـــرية، منها 

ن�شبـــة النمو الهائـــل �شنويـــا، والتكلفة 

املالية القليلـــة، واملوؤ�ش�شات الإ�شالمية 

املتخ�ش�شة التي تعمل باأ�شلوب موؤ�ش�شي 

قليلـــة يف جمـــال الإنرتنـــت، وهذا كان 

حمفزا ليكون لنا يد يف هذا الباب.

• معدلت اإ�صهار الإ�صالم يف املركز؟

ي�شلم يف املركز يوميا من 4-6 اأ�شخا�ص، 

وقبـــل هذا اللقاء اأ�شلم �شخ�شان خالل 

جل�شتنا هذه، وال�شـــر يف ذلك الإ�شالم 

نف�شـــه، فمتـــى عر�ص الإ�شـــالم ب�شكل 

يليـــق بهذا الدين، �شيجد اآذانا م�شغية، 

وقلوبا منفتحة لذلك.

الفكـــرة هي كيف ن�شتطيع ت�شخري هذه 

الأدوات؟، مبا يتناغم مع الع�شر اليوم، 

وينا�شـــب ال�شريحـــة امل�شتهدفة، العمل 

يوجـــد فيه حتد، ولي�ـــص بال�شهل، ولكن 

ل يوجد �شيء ا�شمه م�شتحيل.

• اأبـــــــرز التحديات التي تواجه املركز يف 
امل�صوار الدعوي؟

اأكرب حتـــد نواجهه هـــو كيفيـــة اإر�شال 

امل�شاعـــر مـــن الداعيـــة اإىل املدعـــو؟، 

التقنيـــات احلديثة ل تر�شـــل امل�شاعر، 

تر�شـــل فقـــط املحتـــوى، واملعلومـــات، 

وال�شـــور، ولكـــن ل تو�شـــل امل�شاعـــر، 

بعك�ص ما اإذا كان ال�شخ�ص اأمامك على 

طاولة واحدة، حينها ت�شتطيع اأن تو�شل 

لـــه م�شاعـــرك بكل قوة، وهـــذه م�شكلة 

تواجهها التقنية، ونحن نحاول جتاوزها 

ببع�ـــص الأدوات الإ�شافيـــة، والتحدي 

الآخـــر هو النمـــو الهائـــل يف اخلدمة، 

حيث يدخل لدينا اأكرث من 4000 اآلف 

�شخ�ـــص علـــى "ركن احلـــوار" يف اليوم 

الواحـــد، وكلهم يتوقعـــون اأن نقدم لهم 

خدمة راقية، تليق بهم وبالإ�شالم، مما 

يفر�ص علينا زيادة عدد الدعاة ملواجهة 

املركز، من التحديات اأي�شا اأن الداعية 

الإلكـــرتوين يحتـــاج اإىل التناغم ب�شكل 

�شريع مع خمتلـــف الثقافات، واللغات، 

والأديان، فهـــو يحاور �شخ�شا ن�شرانيا 

مـــن بريطانيا، ثم بعـــد دقائق �شيحاور 

�شخ�شـــا هنديا هندو�شيـــا... وهكذا.. 

فهـــل ي�شتطيـــع ال�شخ�ـــص املـــزج بـــن 

احل�شـــارات والثقافـــات ليو�شل ر�شالة 

الإ�شالم؟.

• هـــــــل هناك منهج معني عند التعامل 
مع غري امل�صلمني يف ركن احلوار؟

اإننـــا نتبع منهجية معينـــة عند التعامل 

مـــع غـــري امل�شلمـــن، اأبرزها اأننـــا نبداأ 

بتعريـــف ال�شخ�ـــص بالإ�شـــالم بغ�ـــص 

النظر عن ديانته ابتداًء، حتى ل ندخل 

يف �شجال وجدال معه، وو�شعنا خارطة 

ذهنية للداعية، يبـــداأ بالتدرج فيها مع 

ال�شخ�ص املقابل، ولكن قبل الدخول يف 

اجلانب الديني، نبداأ مبرحلة التوا�شل 

الجتماعـــي، لبنـــاء اأر�شية م�شرتكة يف 

احلـــوار، ويبـــداأ بعد ذلـــك الداعية يف 

حماولـــة اإر�شـــال ر�شائـــل ب�شيطة جدا 

ل�شتثارة فكر ال�شخ�ص املقابل، وخالل 

ذلـــك يتم تقـــدمي نبـــذة عـــن الإ�شالم، 

ون�شرتط األ تتجاوز ثالث دقائق، وهي 

“مفاتيح القلـــوب”، وكل �شخ�ص �شوف 
ي�شخر اهلل عـــز وجل مفتاحا لقلبه، ثم 

نبـــداأ يف احلوار والنقا�ص مع ال�شخ�ص، 

ثم نبداأ معـــه يف النقطة التي ا�شتثارت 

االستثمار الحقيقي هو 
تسخير الوقت والجهد 
والمال في مجال يخدم 

فيه الدنيا واآلخرة
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اهتمامـــه، ثم نبداأ حتويـــل النقا�ص اإىل 

اأهـــم جزئيـــة، وهـــي “ق�شيـــة مفهـــوم 

الرب”، ثم ننتقل اإىل املحطات الأخرى، 

وهنـــاك قاعدة عامة “عدم الدخول يف 

الأمور الفقهية”، لأن اأكرث الأ�شئلة التي 

تثـــار عن الإ�شـــالم هي اأ�شئلـــة فقهية، 

وعنـــد النقا�ص مع غـــري امل�شلمن فاإننا 

نو�شـــح لهـــم اأننـــا نريـــد التحـــدث عن 

“�شلب الإ�شالم، وفل�شفته”.

ترتبط اأ�صئلة الكثري من غري امل�صلمني 

عن منط احليـــــــاة اأكرث مـــــــن العقائد.. 

فما هـــــــي طريقة التعامل مع مثل هذه 

الإ�صكاليات؟

نحـــن نتوا�شل مع الآخريـــن من خالل 

اأمـــور تهـــم املدعـــو، فهنـــاك اأ�شخا�ص 

يهمهـــم اجلانـــب الجتماعـــي واآخرون 

ين�شب اهتمامهم على اجلانب الثقايف، 

وبع�شهم مفتاح القلب هو الأذان، فنبداأ 

معه يف �شرح الأذان ومفهومه وخطواته، 

ثم نبداأ بالنتقال معه يف مرحلة مهمة، 

وكاأننـــا نقـــول: اإن كان هـــذا املو�شـــوع 

يهمـــك، وهـــو جزء مـــن الإ�شـــالم، فاإن 

احلل يف الإ�شـــالم بعموميته، ومعرفته 

ب�شكل عام، ونبداأ يف تعريفه بالإ�شالم، 

وعندمـــا يكون ال�شخ�ـــص مقتنعا �شوف 

ي�شتمع، وبالتـــايل كانت هذه اخلطوات 

كلها بدًءا مـــن التوا�شل الجتماعي ثم 

تقـــدمي نبذة �شريعة عـــن الإ�شالم حتى 

يقتنع ال�شخ�ص باحلوار.

ومثال على ذلـــك، عندما كنا يف ال�شنة 

الأوىل يف املركـــز، كانـــت هناك جتربة 

الع�شـــر يف  “اخلطـــوات  ا�شـــم  حتـــت 

ظاهـــرة  انت�شـــرت  حيـــث  النتحـــار”، 

النتحـــار باأ�شاليـــب غريبـــة،  وعندمـــا 

يبحـــث ال�شخ�ـــص عـــن اأ�شلـــوب جديد 

يف النتحـــار، فاإنه يبحث يف الإنرتنت، 

و�شيجـــد �شفحتنا، ويدخـــل يف الع�شر 

خطوات، ويجد ما يبحث عنه، اإل اإنه يف 

اخلطـــوة العا�شرة يجد احلوار، ويدخل 

احلوار ونحاول اأن نثبت لهذا ال�شخ�ص 

اأن النتحـــار لي�ص �شبيال �شحيحا، واأن 

هنـــاك حل، خا�شة واأنـــه يعاين الفراغ 

الروحـــي، ويف النهاية ي�شتجيب وتنتهي 

امل�شكلة.

هل هناك �صرائح تقومون مبخاطبتها 

من خالل الركن ي�صـــــــعب العمل معها 

ميدانيا؟

 بالفعـــل هذه ال�شرائح موجودة، فهناك 

اأ�شخا�ص حياتهم يف البحار واملحيطات، 

ول يجدون �شبيال اإل الدعوة عن طريق 

الإنرتنـــت، وكذلـــك فئـــة “املنتحرون”، 

وهنـــاك م�شـــروع جديـــد للمركـــز يهتم 

ب�شريحـــة “ال�شـــم والبكـــم” مـــن غري 

امل�شلمن لتعريفهم بالإ�شالم.

حدثونا عن اأكادميية امل�صلمني اجلدد؟ 

ودورها؟

هـــذه الأكادمييـــة بهـــا 22 داعيـــة على 

م�شتـــوى العـــامل، مـــن اأمـــريكا، وكندا، 

وم�شـــر والهند وماليزيـــا، وغريها من 

الدول.. فهولء وعـــرب ف�شاء الإنرتنت 

جمعـــوا يف اأكادميية واحـــدة، وكون اأن 

امل�شلمن اجلدد ينهلون من علم 22 من 

رمـــوز الدعوة حول العـــامل، هذا الأمر 

لي�ـــص بال�شهـــل، فهـــو ل ميكـــن اأن يتم 

ميدانيا، وهذه ميزة التقنيات اليوم.

ما هي اأق�صام “ركن احلوار”؟.

املركـــز يف ال�شنـــوات الأوىل ركـــز على 

4 م�شاريـــع رئي�شيـــة، برنامـــج احلـــوار 
الإلكرتوين، ويخت�ـــص باحلوار مع غري 

امل�شلمـــن، ب�شبـــع لغات، ويخـــدم اأكرث 

من 4 اآلف �شخ�ص يوميا عرب احلوار، 

وي�شلـــم فيه يوميا مـــن 4-5 اأ�شخا�ص، 

ويعمل فيه 60 معرفا لالإ�شالم، يقدمون 

اخلدمة ب�شكل حلظي، والربنامج الثاين 

وهـــو اأكادميية امل�شلمـــن اجلدد، وهي 

حا�شنة تربوية للم�شلم اجلديد، تعتني 

بـــه اإلكرتونيـــا وتتعامل معه عـــن بعد، 

وتقدم له اخلدمـــة التعليمية، والفتوى، 

والجتماعية،  النف�شيـــة  ال�شت�شـــارات 

والقانونيـــة، وتخـــدم امل�شلـــم اجلديد، 

وكاأنهـــا مرحلـــة مواآخـــاة، ويوجد عرب 
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الأكادمييـــة اأكـــرث مـــن 8 اآلف �شخ�ص 

يتعلمـــون فيهـــا، ويتخـــرج منهـــا قرابة 

الـ600 �شخ�ص �شهريا، باأكرث من 100 

دولـــة حول العـــامل، وهذه ميـــزة العمل 

الإلكرتوين، وهذا امل�شروع ي�شرف عليه 

ال�شيخ جعفر اإدري�ص، والربنامج الثالث 

هـــو اأكادميية ر�شـــل ال�شالم، وهي تهتم 

بتاأهيل املعرفن لالإ�شالم، وتدرب فيها 

حتـــى الآن قرابة 2000 �شـــاب و�شابة، 

وقريبا �شوف تنطلق باللغة الإجنليزية، 

ونطمح اأن يتم تدريب 60 األف �شخ�ص 

خالل اأول �شنتن.

الربنامج الأخري هـــو برنامج اإعالمي، 

وكان املفرت�ـــص اأن يكـــون اأول برنامـــج 

لأنـــه البوابة، وبـــدون الإعالم لن ت�شل 

اإىل ال�شريحة امل�شتهدفة، ولكننا تاأخرنا 

ل�شببـــن، همـــا -1 ا�شتكمـــال البنيـــة 

التحتيـــة، -2 تهيئة الربامج الإعالمية، 

اإذ حتتـــاج اإىل برامـــج �شخمـــة جـــدا، 

بحيث ت�شل ب�شكل مميز يليق بالإ�شالم، 

بحيث ت�شل اإىل اأكرب �شريحة ممكنة.

اأف�صل اأ�صاليب جذب غري امل�صلمني اإىل 

احلوار؟

الآن نحن نعلن يف اأكرث من 6 اآلف �شبكة 

غربية، مثـــل نيويورك تاميز، واأجنلو�ص 

تاميـــز، واأغلـــب اجلرائـــد التـــي عليها 

متابعـــة اإلكرتونية، ولي�شـــت ال�شحافة 

جوجـــل،  �شبـــكات  وكذلـــك  الورقيـــة، 

والفي�ص بوك، وبنج، واليوتيوب.

نحن نقوم بالإعـــالن يف تلك ال�شركات 

ب�شبع لغات، وهي الإجنليزية والفلبينية 

وال�شينيـــة،  والربتغاليـــة  والإ�شبانيـــة، 

والفرن�شيـــة والأملانية، وندفع لها مقابل 

مادي.

هـــــــل هنـــــــاك م�صـــــــاريع وبرامـــــــج معينة 

للم�صـــــــلمني  احلـــــــوار  ركـــــــن  يقدمهـــــــا 

اجلدد؟

عندما ي�شلم ال�شخ�ص، تقوم الأكادميية 

بتدريب ال�شخ�ص على برنامج ملدة ثالثة 

اأيام، يتعلم فيـــه اأب�شط الأمور، ويراجع 

معنـــى ال�شهادتـــن، وحـــركات ال�شالة، 

والت�شبيح، ثم يدخل يف برنامج تاأهيلي 

ملـــدة �شهـــر كامـــل، يتعلـــم فيـــه مبادئ 

الإ�شـــالم، والعقيدة والفقـــه، وال�شرية، 

وكيف يتعامل مع جمتمعه بعد اإ�شالمه، 

ومـــع زوجته، واأبنائـــه، وجنعله يظل يف 

توا�شـــل اجتماعي، ولكـــن يف اإطار من 

مبادئ الإ�شالم وتعاليمه.

وبعد ذلـــك يلحق باأكادمييـــة الر�شل اأو 

برنامج الدبلوم ملدة �شنة ون�شف، وهذا 

الأخري �شوف ينطلق قريبا.

اأبرز �صـــــــبل التوا�صل بينكم وبني امل�صلم 

اجلديد حول العامل؟

هناك نظام الــــGIS داخل الأكادميية، 

وهـــذا �شـــوف يدخـــل اإىل العمـــل هذا 

العام، وهذا النظام يدل امل�شلم اجلديد 

اإىل جميـــع املراكز الإ�شالميـــة واأماكن 

امل�شاجـــد،  واأئمـــة  والدعـــاة  املفتـــن، 

واملطاعم احلالل.

ملـــــــاذا يتخـــــــوف البع�س مـــــــن دعوة غري 

امل�صلمني ويراها مهمة �صعبة؟

اأحد الأ�شخا�ص كان يعمل لديه �شخ�ص 

نيبـــايل من عام ون�شف، ومل يكلمه عن 

الإ�شـــالم، وم�شت�شعـــب الأمـــر، فقلـــت 

لـــه: اإذا كان لديك هـــذا ال�شخ�ص فقل 

لـــه: ممكـــن اأعر�ـــص عليـــك الإ�شالم؟، 

وا�شت�شعـــب الأمـــر، فقلت لـــه: قل له: 

 ، ممكـــن ت�شلم؟، فاإذا وافق فات�شل عليَّ

فعندمـــا عر�ـــص عليـــه الإ�شـــالم، قال 

الرجل: من زمان واأنا اأريد الإ�شالم!!.

يراعـــــــي املركـــــــز يف عمله نظـــــــام اجلودة 

ال�صـــــــاملة.. كيـــــــف تو�صـــــــلتم اإىل ذلـــــــك 

الأمر؟

املركز معتمد مـــن الأيزو كمركز حلوار 

الثقافات، وح�شلنـــا على جائزة التميز 

يف ال�شعودية كاأف�شل منظمة دعوية يف 

التميز املوؤ�ش�شـــي والإداري، ويف جمال 

اجلـــودة، وبف�شـــل اهلل املركـــز يطبـــق 

املعايـــري العامليـــة يف العمـــل املوؤ�ش�شي 

كجهـــة خرييـــة، وكنا نناف�ـــص منظمات 

عمرهـــا من 10 �شنـــوات اإىل 15 �شنة، 

ومـــن ف�شـــل اهلل ح�شلنـــا علـــى املركز 

الأول يف الفئة التي كنا فيها.

المركز حصل على جائزة 
التميز في السعودية 
كأفضل منظمة دعوية في 
التميز المؤسسي واإلداري
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د. وفـاء بنت نا�صـر العجمي

كلية العلوم الجتماعية - جامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية

دعوتنـــــــا

اأقبل �شعد بن اأبي وقا�ص خال النبي ] اإىل الر�شول ]، فقال له: »ادع اهلل 

اأن يجعلني م�شتجاب الدعوة«.

كان النبي ] قادرا على اأن يرفع يديه ويدعو اهلل ويقول: »اللهم اجعل خايل 

م�شتجـــاب الدعـــوة«، لكنه عليه ال�شالة وال�شـــالم مل يكن يتعامل مع اأ�شحابه 

مبثـــل هذا التعامل. وكان الر�شول ] اإذا طلبـــوا منه �شيئا يجعلهم باأنف�شهم 

يعملون لأجل اأن ي�شلوا اإىل ال�شيء الذي يريدونه.

فالتفـــت الر�شـــول ] مبا�شرة اإىل �شعد [ حتى يعطيـــه منهجا وقال: "يا 

�شعد، اأطب مطعمك تكن م�شتجاب الدعوة". 

وهكـــذا اأ�شبح بعدها �شعد [ ل ياأكل اإل حـــالل، وي�شدد على نف�شه، فاأي 

�شـــيء مـــن طعام اأو�شراب فيه �شبه كان يرتكه ر�شي اهلل عنه، وقد كان لديهم 

يف بيته �شاة يحلبون لبنها، ويف يوم من الأيام انفلتت هذه ال�شاة، ودخلت اإىل 

مزرعـــة جريانهم واأكلت ع�شبا ي�شريا، فلما علم �شعد اأن هذه ال�شاة اأكلت من 

مزرعة جريانهم بغري اإذنهم امتنع اأن ي�شرب من لبنها اإىل اأن مات، خوفا من 

اأن يكون هذا اللنب تخلق من ذلك الع�شب. 

�شعـــد -ر�شـــي اهلل عنه- بهذه الدقة على نف�شه يف اأن ل ياأكل اإل حالل �شار 

اأبعـــد النا�ص عن الر�شوة والربا، وعـــن اأكل اأموال النا�ص بالباطل، وقد ا�شتهر 

باأنه م�شتجاب الدعاء، فكان اإذا دعا ارتفع دعاوؤه واخرتق احلجب، فال يرجع 

اإل بتحقيق املطلوب!. 

يقـــول: مـــا رفعت اإىل فمي لقمـــة اإل واأنا عـــامل من اأين جميئهـــا.. ومن اأين 

خرجت!. ذاك هو �شر ا�شتجابة الدعاء.. اللقمة احلالل!

وهـــذا �شديـــق هذه الأمة ر�شي اهلل عنه، حتكي عنه عائ�شة ر�شي اهلل عنها، 

قالـــت: "كان لأبي بكر ال�شديق غـــالم يخرج له اخلراج -اأي ياأتيه مبا يك�شبه 

مـــن اخلراج، وهو �شيء يجعله ال�شيد على عبـــده يوؤديه كل يوم، وباقي ك�شبه 

يكـــون للعبـــد- وكان اأبوبكـــر يـــاأكل من خراجه، فجـــاء يوما ب�شـــيء فاأكل منه 

اأبوبكر، فقال الغالم: تدري ما هذا؟ فقال اأبوبكر: وما هو؟ فقال: كنت تكهنت 

ح�شن الكهانـــة اإل اأين خدعته، فلقيني فاأعطاين 
ُ
لإن�شـــان يف اجلاهلية، وما اأ

لذلـــك هذا الـــذي اأكلت منه؛ فاأدخل اأبوبكر يده فقاء كل �شيء يف بطنه")رواه 

البخاري(.

فتاأملـــوا كيـــف اأن اأبـــا بكر اأكل من هـــذا الأكل وهو ل يعلم مـــن اأين هو! فلما 

علم قاءه! مع اأنه معذور بعدم علمه. قال اإبراهيم بن اأدهم: "تريد تدعو؟ كل 

احلالل وادع مبا �شئت" )حلية الأولياء، 34/8(. 

@DrWafa1430

اللقمة الحالل! ق�صة تاأثر بها ماجد الع�صيمي يف عمله 

الدعوي؟

هنـــاك اأحـــد الإخـــوة يدعـــى “ماثيـــو” 

اأ�شرتايل اجلن�شية، دخـــل الإ�شالم قبل 

اأكـــرث من عـــام ون�شـــف، وناق�ص معظم 

الدعـــاة املوجودين باملركـــز، حتى بلغت 

جمموع احلوارات معه 221 حوارا، ويف 

احلوار الأخري نطق بال�شهادة، وكان يبلغ 

مـــن العمـــر ال�شابعة ع�شـــرة، ومن كرثة 

احلـــوارات اأ�شبح لديـــه ح�شيلة علمية، 

لدرجة اأنه كان ي�شاأل عن رفع ال�شبابة يف 

ال�شالة، واأر�شلناه للمركز الإ�شالمي يف 

اأ�شرتاليا للتدريـــب، واأخذ كل الدورات، 

منهـــا دورة 3 �شهـــور يف تاأهيـــل الدعاة، 

ودخـــل على نظام ركن احلوار وطلب اأن 

يكون داعية، ورف�ـــص امل�شرف حيث اإنه 

مل يبلغ الثامنـــة ع�شرة من عمره ح�شب 

، فطلبت منه  لوائح املركز، ثم اأحاله عليَّ

اأن ينتظر فرتة يعمل خاللها مع الدكتور 

ذاكر نايك، فرف�ص، واألح، فوافقت على 

اأن يكـــون م�شاعد داعيـــة يتعلم ويتدرب 

فقط، واأل يتحـــاور مع اأحد، واأثناء فتح 

النظام ليال وجدتـــه يتحاور مع �شخ�ص 

هندو�شـــي، وغ�شبت لأنـــه اأخل بالعهد، 

ومل ي�شتطـــع ال�شـــرب حتـــى تنتهـــي مدة 

الثالثـــة �شهور، ولكن كان احلوار موؤثرا، 

وا�شتغربت كيف اأننا كم�شلمن ل نطرح 

الإ�شـــالم مبثـــل هـــذه القـــوة، وانتظرت 

اإىل اأن ينتهـــي مـــن احلـــوار، واأر�شل له 

ر�شالة تربوية، عـــن �شفات امل�شلم، ورد 

بالعتذار والتاأ�شف، فقال يل: اإن الدعاة 

مل يكونـــوا موجوديـــن يف هـــذه اللحظة 

على النظام، ودخـــل الهندو�شي ي�شاألني 

عـــن الإ�شالم؟، فهل يجـــوز �شرعا اأن ل 

اأرد عليه؟، واأنـــا الوحيد املوجود، والآن 

اأ�شبح “ماثيو” )عمر(، من خرية الدعاة 

اأ�شلـــم على يديـــه 9 اأ�شخا�ص، وذلك يف 

�شهر “�شفر”.

كلمة اأخرية؟

جزاكـــــم اهلل كل خيـــر.. 
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رجـــــال من الكويـــت

المولد والنشأة 

يف الثالـــث من جمادى الأوىل 1340هـ 

الأول من يناير عام 1922م، وبعد حرب 

اجلهراء �شق �شكون فريج الن�شف بحي 

ال�شـــرق، �شـــراخ وليـــد يف بيـــت عائلة 

بوعركي، ومل يكن ذلـــك ال�شراخ �شوى 

�شـــراخ الوليد اإبراهيـــم ح�شن خمي�ص 

ح�شـــن علي بوعركـــي، وكان مولده يف 

البيـــت الكبري لعائلـــة بوعركي العريقة 

وامل�شهورة يف الكويت.

تعليمه

بـــداأ تعليمه، رحمـــه اهلل، بتعلم القراآن 

الكرمي يف الُكّتاب عام 1928م، وعمره 

�شـــت �شنوات فقط، وختمه درا�شة عام 

1934م وهـــو يف الثانيـــة ع�شـــرة مـــن 
عمـــره، وبالإ�شافة اإىل ذلك فقد در�ص 

رحمه اهلل اللغة العربية واحل�شاب.

عمله وتجارته

انطلـــق الفتـــى اإبراهيـــم بوعركـــي يف 

رحلـــة احلياة العملية مبكرا، مما �شقل 

مواهبـــه ومنى قدراته وو�شـــع خرباته، 

حيـــث اإنه مبجـــرد اأن اأكمـــل ال�شاد�شة 

ع�شـــرة من عمـــره اعتمد علـــى نف�شه، 

وعمل يف م�شنع للثلج كان ملكا ليو�شف 

اأحمـــد الغـــامن، ثم غوا�شا ثـــم بحارا.. 

ليعمـــل اأخـــريا على بوم اأحمـــد الغامن، 

ثم انتقل بعـــد ذلك اإىل جمال التجارة، 

فعمل مقاول ثم تاجرا للعقارات.

اإلحسان في حياته

حياتـــه  الإح�شـــان يف  اأوجـــه  تعـــددت 

ف�شملـــت بنـــاء امل�شاجـــد، فقـــام ببنـــاء 

م�شجـــد �شمي “م�شجد اإبراهيم ح�شن 

بوعركـــي” ب�شارع الريمـــوك يف منطقة 

حويل بدولة الكويت عام 1979.

وخارج الكويت قـــام ببناء م�شجدين يف 

دولـــة بنغالدي�ص ما بـــن عامي 2000 

- 2003م، كمـــا قام اأي�شـــا ببناء مركز 

اإبراهيـــم ح�شـــن بوعركـــي الإ�شالمي 

يف بنغالدي�ـــص، وانتقـــل منها اإىل الهند 

حيث قـــام ببناء م�شجـــد بوا�شطة بيت 

الزكاة بتكلفة 10اآلف دينار، وافتتح يف 

مايو2007.

وتوجه بعد ذلـــك اإىل ال�شن حيث قام 

ببنـــاء وتاأثيث م�شتو�شـــف يف جمهورية 

ال�شـــن ال�شعبيـــة، ودعـــم امل�شروعات 

اخلريية بجمعية الإ�شالح الجتماعي، 

فكانـــت لـــه م�شاهمات يف قطـــاع اآ�شيا 

واإفريقيـــا، حيث قام ببنـــاء مدر�شة يف 

بوركينا فا�شو واأ�شرف على تاأثيثها بيت 

الزكاة، وا�شتثمـــر يف ال�شودان مبزرعة 

الفقـــراء  بنفعهـــا علـــى  تعـــود  اأبقـــار، 

واملحتاجـــن، وحفـــر الآبـــار يف ال�شن 

وغانا وال�شومال.

كانـــت لـــه رحمـــه اهلل م�شاريـــع خريية 

اأخـــرى مثل كفالـــة الأيتـــام، وك�شوتهم، 

وبنـــاء امل�شاكن للفقـــراء، ووقف عمارة 

�شكنية ك�شدقة جارية بدولة الكويت.

وفاته

بعـــد رحلـــة طويلـــة يف احليـــاة امتدت 

على مدار 86عامـــا، وحفلت ب�شجالت 

م�شيئة م�شرفة مـــن الكفاح والإح�شان 

والعطـــاء والبذل، لقي املح�شن اإبراهيم 

ح�شن بوعركي وجه ربه الكرمي يف يوم 

26 يوليو �شنة 2008. 

إبراهيم حسين علي بوعركي..
أحب بيوت الله.. فصار له في كل بلد 

معلم من معالمها
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درا�صات

سلسلة دعوية متخصصة في دعوة غير المسلمين

البوذية في الميزان.. 
دراسـة تحليلية )6(

عمـرو عبداملولــى - باحث اأكادميي

عقائـد البوذيـة - فلسفة الكارما 

ذكرنـــا يف الأجزاء ال�شابقـــه اأن البوذية 

ا�شتبعدت ق�شية الألوهية من تعاليمها، 

واعتربتها غري �شرورية حلياة الإن�شان 

وكانـــت اأهم مبادئها اأن اخلري يجب اأن 

ياأتـــي باخلـــري، واأن ال�شر يجب اأن ياأتي 

بال�شـــر، والإن�شـــان ملجـــاأ لنف�شـــه وهو 

�شانـــع م�شـــريه. ومـــن هنا تثـــار بع�ص 

الأ�شئله وهي كيف ياأتي اخلري باخلري؟ 

وكيف ياأتي ال�شر بال�شر؟ اأو كيف يكون 

جـــزاء الإن�شان؟ ومن يتوىل هذا الأمر، 

ومتـــى يكـــون ذلـــك؟ وحاولـــت البوذية 

حـــل هـــذه امل�شكلة، والإجابـــة عن هذه 

الت�شـــاوؤلت، وذلـــك باعتمادها على ما 

�شبقتها اإليـــه الديانات الهندية، فكانت 

ما ي�شمى بقانون “كارما”.

ما هي الكارما؟... 

�شائـــع يف  هـــي م�شطلـــح  “الكارمـــا” 
الديانـــات الهنديــــــــــة - الهندو�شيـــــة 

واجلينيـــة ال�شيخية والبوذية - وهو من 

�شمن العتقادات الباطلة يف الديانات 

الهنديـــة القدميـــة، و»الكارمـــا« كلمـــة 

�شن�شكريتيـــة معناها الفعل، ورد الفعل، 

والعمـــل وامل�شـــري والقـــدر واجلربيـــة، 

و»الكارمـــا« تعنـــي قانـــون التعوي�ص اأو 

احل�شاب، وهي الدافع اأو احلافز للفعل 

نف�شه، وهي التف�شري الأ�شا�شي لكيفية 

حـــدوث تقلبنـــا يف ال�شعـــور بال�شعـــادة 

والتعا�شـــة و�شببه، وهو حمـــور اهتمام 

الكارما، وتعرف اأي�شاً باأنها دافع عقلي 

يدفع بنا يف اجتاه خربة من نوع خا�ص، 

وهي نظريـــة الأ�شباب واملوؤثرات، وتعد 

م�شطلحـــا مهمـــا يف الـــرتاث الدينـــي 

الهنـــدي حيث ت�شـــري اإىل جممل اأفعال 

ال�شخ�ص يف واحدة من حالت الوجود 

املتواليـــة، وهي تقرر مـــا �شيكون عليه 

و�شعه يف احلالـــة التي تعقب ذلك بعد 

اأن حتددت باحلالة التي �شبقتها. 

وي�شـــرتط يف كارما ثالث �شــــروط هي 

1 - وجود الدافع وهو الرغبة وال�شهوة 
2 - وجـــود الق�شـــد والنيـــة 3 - وجود 

الفعل اأو احلركة. 

فلسفه نظريه الكارما 

يُطلـــق لفظ »كارما« علـــى الأفعال التي 

يقـــوم بهـــا الكائـــن احلـــي،  والعواقب 

الأخالقية الناجتة عنها، فاأي عمٍل من 

خـــري اأو �شـــر، �شواء كان قـــولً اأو فعاًل 

اأو جمـــرد فكرة،  لبـــد اأن ترتتب عليه 
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عواقب ما دام قد نمَتمَج عن وعي واإدراك 

،  وتاأخذ هذه العواقب �شكل ثماٍر  م�شبقمْ

تنمو،  ومبجـــرد اأن تن�شج ت�شقط على 

�شاحبهـــا،  فيكون جزاوؤهُ اإما الثواب اأو 

الِعقاب، وقد تطول اأو تق�شر املدة التي 

تتطلبها عملية ن�شـــوج هذه الثمار -اأو 

عواقب الأعمـــال- غري اأنها تتجاوز يف 

الأغلـــب فرتة حيـــاة الإن�شـــان، فيتحتم 

على �شاحبها النبعاث مرة اأخرى لينال 

اجلـــزاء الـــذي ي�شتحقـــه، ويعمل نظام 

»كارما« عند هوؤلء وفق قانون اأخالقي 

طبيعـــي قائم بذاته، ولي�ص حتت �شلطة 

الأحـــكام الإلهية اأي لعالقه لها بوحي 

اأوال�شرائع ال�شماوية، وهذا طبيعي لأن 

كارما من العقائد الوثنية اخلبيثه. 

ويقول »ميت�شيو كوت�شي« »الكارما« هي 

مـــن الكلمـــات التي يكـــرث ذكرها ويقل 

فهمهـــا. فغالباً ما ت�شتخدم هذه الكلمة 

لالإ�شارة اإىل قـــدٍر ما اأو ظاهرٍة روحية 

معينـــة علمـــاً اأن الكارمـــا هـــي حـــدث 

روحـــي باإمتياز، ولقـــد اأتت هذه الكلمة 

قدميـــاً مـــن بـــالد ال�شن، وهـــي تعني 

العمـــل واأدخلـــت لحقـــاً يف  املعتقدات 

الأ�شا�شيـــة يف الهنـــد واأ�شبحـــت جزاًء 

ل يتجـــزء من العقيدة البوذية، وتتحدد 

وفقـــا للكارمـــا عوامـــل متعـــددة مثـــل 

املظهـــر اخلارجـــي واجلمـــال والـــذكاء 

والعمـــر والـــرثاء واملركـــز الأجتماعي، 

وح�شـــب هذه الفل�شفة ميكـــن اأن يكون 

اأكرث من كارما خمتلفة توؤدي يف النهاية 

اإىل تقم�ـــص الكائن احلي �شكل اإن�شان، 

اأو حيـــوان،  اأو�شبـــح،  اأو حتـــى اإحـــدى 

�شخ�شيات الآلهة.  

ويزعم هوؤلء اأن قانون الكرما يحكم كل 

مـــا هو خملوق،  وهـــو قانون غري قابل 

للتعديـــل،  ويزعمـــون اأي�شـــا ً اأن قانون 

كارمـــا ي�شري علـــى الكـــون والكائنات 

بـــل وعلى الأ�شياء كلها بـــدون ا�شتثناء،  

ودون خطـــاأ، مـــن الـــذرة اإىل الإن�شان،  

ر«. ول يخ�شع  »املتوح�ـــص« اأو »املتح�شِّ

ملوؤثـــرات خارجة عنه، مهما كانت ولكن 

يف اململكـــة الإن�شانيـــة تكـــون الأ�شباب 

ناجتـــة عـــن اأفعال �شـــادرة عـــن وعي 

واإرادة؛ اأي اأن كل عمـــل،  اأو فكـــر،  اأو 

اإح�شا�ص،  �شاحلاً كان اأم طاحلاً، يرتدُّ 

علينـــا، �شواء يف هذه احلياة اأو يف حياة 

اآتية. ولكن قانون كارما الأخالقي ينطبق 

فقط علـــى الإن�شان،  كونه الوحيد بن 

الكائنات الذي يتميز بالإدراك والتعقل. 

فكلما كان الإن�شان اأكرث وعياً ومعرفة، 

ازداد �شغـــط كارمـــا عليـــه، فالأعمال 

�شاحلة اأم طاحلـــة، �شنتحمل نتائجها، 

عاجـــاًل اأم اآجـــاًل،  لي�ـــص بال�شرورة يف 

هـــذه احلياة،  بل رمبا يعـــاين الإن�شان 

بالـــولدة  قادمـــة،  حيـــاة  يف  نتائجهـــا 

اأو التقم�ـــص يف حيـــاه اأخـــرى  تتيح له 

الظـــروف املحيطة به فيها التكفري عن 

اأخطائه جتاه الآخرين، وبتحمل اأذيَّتهم 

دون اأن يكـــون قد فعـــل �شيئاً لهم، على 

الأقـــل يف هذه احليـــاة، كما يعتقد هذا 

الإن�شان املظلوم.

تقر هـــذه الفل�شفـــه اأي�شـــا اأن الكارما 

تنتقـــل بالوارثـــه،  كمـــا تنتقـــل الرتكـــة 

املادية للورثة بعد موت قريب فاإن ثمار 

الكارمـــا اأي�شا تنتقل لالأبناء اأحياناً لأن 

�شلـــة الـــدم هـــي العن�شر الـــذي ت�شل 

خالله نتائج الكارما للوريث. واإن كارما 

لها �شبب ولهـــا نتيجة،  فكارما الطيبة 

تاأتي بنتيجه طيبة، وكارما ال�شيئة تاأتي 

بثمـــرة �شيئـــة، وهنـــاك عدالـــة جتازي 

الإح�شان والإ�شاءة،  وتتحكم يف م�شري 

جميـــع الكائنات امل�شئولة، وما من اأحد 

ي�شتطيع اأن يفلت من يدي هذه العدالة، 

ما من مكان جباًل كان اأو �شماء اأو بحراً 

اأو براً ي�شتطيع فيه اأحد اأن يتخل�ص من 

ح�شنات اأعماله اأو �شيئاتها.

يقـــول �شاحب كتـــاب »قانـــون كارما«: 

مـــن اأ�شول عقيدتنا البوذيـــة اأن يعتقد 

الإن�شـــان اأنـــه لبـــد مـــن اجلـــزاء على 

اأعمال اخلري وال�شر، واأن جميع الب�شر 

يجـــازون باأعمالهم خـــريا اأو �شرا طبقا 

لقانون العدل الذي ل يرتك �شغرية ول 

كبرية من اأعمال النا�ص اإل اأح�شاها اإن 

كل حركـــة اأو عمـــل اأو كالم اأو خاطـــرة 

ل يذهـــب �ُشـــدى، بل ي�شجـــل، ويحفظ 

وترتتـــب النتائـــج عليـــه يف امل�شتقبـــل، 

ونحـــن ل ن�شـــك يف اأن الأفعـــال التـــي 

األفعال  »الكارما« هي 
التي يقوم بها الكائن 

الحي والعواقب األخالقية 
الناتجة عنها
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درا�صات

يقوم بها الإن�شان باإرادته،  فتُح�ِشن اإىل 

الآخرين اأو ت�شيء، لبد ان يكافاأ عليها 

ذات يـــوم اأو يعاقـــب وفقا لقانون عادل 

دقيق، وهو قانـــون كارما«، وقد و�شف 

هـــذا املوؤلف البوذي هـــذا القانون باأنه 

هـــو امل�شيطر على كل حيـــاة يف الكون، 

والعـــادل الذي ل يرحم الإن�شان بعمله، 

وهـــو القـــدر بدون مقـــّدر، لأنـــه يعمل 

عفويـــا من تلقاء نف�شـــه، ثم يقول: وقد 

ي�شعـــب علينـــا فهمه فهمـــا دقيقا لأنه 

فـــوق حـــدود العقـــول. وللتخل�ـــص من 

الكرما يظل الإن�شان يولد وميوت –لأن 

هنـــاك كارمـــا متعلقه بـــه -حتى تطهر 

نف�شـــه وتنتهي رغباتـــه، واإذ ذاك تقف 

دائـــرة عمله ومعها حياته املادية فيبقى 

روحا خالدا يف نعيم خالد وهي مرحلة 

»النريفانـــا« اأو اخلال�ص -من الكارما- 

التـــي قد حت�شـــل يف الدنيـــا بالتدريب 

والريا�شـــة، وهنـــاك عدة طـــرق اآخرى 

لإبطـــال اأو حتييد هذه الكارما ال�شلبية 

منها التحلي باحلكمة والتعقل. 

واأخرًيا ميكن اإجمال القول باأن الفل�شفة 

البوذيـــه تزعـــم اأن الكارمـــا هـــي حياة 

الإن�شان كلها.

الكارما في الكتب البوذية 

يعـــد العتقـــاد بالكارمـــا مـــن اأ�شـــول 

العتقـــاد يف البوذية، ففي »تري بيتاكا 

459«  اإحـــدى الأ�شفـــار البوذيـــة ين�ص 
علـــى اأن الإميان بالكارمـــا من املباديء 

الأ�شا�شيـــة التـــي يجب علـــى كل بوذي 

اأن يوؤمـــن بها. وهـــي اأربعة: -1 الإميان 

با�شتنارة بوذا -2 الإميان بقانون كارما 

-3 الإميان بثمرة كارما خريها و�شرها. 

-4 الإميـــان بـــاأن ثمرة كارمـــا يف حياة 

الإن�شـــان الراهنة،  بع�شها من عمله يف 

هذه احليـــاة وبع�شها الآخـــر من عمله 

يف احلياة ال�شابقة، فالعمل الذي يعمله 

الإن�شان هو عملـــه، ولي�ص لغريه تدخل 

فيه، واأنه م�شئول عن عمله مهما كان. 

أنواع الكارما 

هنـــاك كارمـــا فـــردي، وهنـــاك كارمـــا 

جماعي، وهنـــاك كارما وطني، وهناك 

 ، كارمـــا خا�ـــص بجن�ـــص ب�شـــري معـــنَّ

فالكارمـــا الفردي اأو اجلماعي هو نتاج 

اأفعـــال، واعية اأو غري واعيـــة، لفرد اأو 

جمموعـــة من الأفـــراد؛ وقـــد تراكمت 

هـــذه الأفعال على مـــرِّ الزمن وظهرت 

للوجـــود يف ظـــروف معينه، مبـــا يوؤدي 

اإىل نتائـــج مرئية، �شواء يف هذه احلياة 

اأو يف احليـــوات الآتيـــة، فهناك الكارما 

الـــذي جلبنـــاه معنـــا من حيـــاة �شابقة، 

وهنـــاك الكارمـــا الذي نخلقـــه يف هذه 

احليـــاة وندفـــع ثمنه اأو نكافـــاأ عليه يف 

هـــذه احلياة نف�شهـــا؛ وهنـــاك الكارما 

الـــذي ينتظر الظـــروف املوؤاتية للظهور 

يف م�شتقبـــل قريـــب اأو بعيـــد قد ميتد 

لعدة حيـــوات م�شتقبلية، هناك الكارما 

ال�شالح والكارما ال�شيئ. 

ومبقـــدار وعينا لأعمالنـــا تكون النتائج 

اأثقـــل اأو اأخـــف؛ فكلمـــا كان الكارمـــا 

الفـــردي �شاحلـــاً قمَ�ُشرمَت مـــدة احلياة 

على الأر�ص وكلما اأمعن الإن�شان يف غيِّه 

وجبت عليه احلياة مدة اأطول لي�شتنفد 

جزءاً من هذه الكارما الفردي املرتاكم. 

والكارما اجلماعي هـــو حم�شلة اأفكار 

واأعمـــال جمموعـــة كبـــرية مـــن الب�شر 

قـــد متتد لت�شـــري كارما وطنيـــاً، حيث 

يعاين اأ�شحابه من احلروب واملجاعات 

ال�شابقـــة  حياتهـــم  يف  لأنهـــم  والآلم، 

�شـــروراً  الأخـــرى  ال�شعـــوب  اأو�شعـــوا 

وا�شطهاداً وعن�شرية وا�شتعمارا.

الكارما في الديانات قبل البوذية 

اإن الكارما التي قال بها بوذا واأتباعه قد 

�شبقتـــه اإليها ديانات الهنـــد وفل�شفاتها 

»كالربهميـــة«،  و«اجلينيـــة« وغريهمـــا 

مـــن فـــرق الهنـــد الدينيـــة. فـــكل هذه 

الفـــرق تتفق على العتقاد بكارما وهي 

اأن اخلري ياأتي باخلري، واأن بال�شر ياأتي 

بال�شر واأن النا�ص جمزيون باأعمالهم يف 

البعوث القادمة وتتنا�شخ فيها اأرواحهم، 

�شـــواء يف اأج�شاد اإن�شانيـــة اأو حيوانية، 

ح�شـــب �شالح اأعمالهـــم وف�شادها، اأي 

علـــى ح�شـــب »كارمـــا«. ففـــي الديانه 
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الربهمية جند يف �شريعة »منو« تف�شيال 

وا�شحا ملذهب كارما الذي يرى اأن عمل 

الإن�شـــان يف هذه احليـــاة الدنيا ما هو 

اإل ثمـــرة من عملـــه يف احلياة املا�شية، 

واأن عملـــه �شيعّن احلال الذي يولد بها 

مـــرة اأخرى، وفيما يلـــى بع�ص ن�شو�ص 

�شريعة منو -منو�شمرتي فقره 3 الباب 

12 �ص -679 »اإن الأعمال التي تنبعث 
مـــن القلب، ومن الل�شـــان، ومن اجل�شم 

اإمـــا اأن تكون نتائجها �شاحلة، اأو تكون 

�شيئـــة واإن طبقـــات النا�ـــص مـــن رفيع، 

ومتو�شـــط وو�شيـــع اإن هـــي اإل نتائـــج 

الأعمال«.

»يغـــدو املرء جزءا اأعمالـــه ال�شيئة التي 

ارتكبها بج�شم يف خلقته الثانية جمادا 

والتي ارتكبهـــا بل�شانه طريا اأو حيوانا، 

وينحـــط اإىل الفـــرق ال�شافلـــة نتيجـــة 

ارتكابه اأفعال �شيئة«.

ومـــن اجلديـــر باملالحظـــة يف هذيـــن 

الن�شـــن اأن املوؤلـــف و�شعهمـــا بدقـــة 

وتفكـــري عميـــق لتكـــون عقيـــدة كارما 

اأ�شا�شـــا لنظـــام الطبقات، وبـــّن اأن كل 

طبقة من طبقات الهندو�ص ظهرت من 

جـــزاء اأعمال اأهلهـــا يف احلياة الأوىل، 

ونتيجـــة لهـــا، وعلى هـــذا الأ�شا�ص فال 

�شبيـــل لأهـــل الطبقـــات ال�شافلـــة من 

اأن يح�شـــدوا  »ال�شـــودر« و«املنبوذيـــن« 

اأهـــل الطبقـــات العليا مـــن الآرين،  اأو 

يحقـــدوا عليهم، بل عليهـــم اأن يقتنعوا 

بالو�شـــع الراهن واإنه حـــدث من جزاء 

اعمالهـــم الفا�شدة كمـــا ن�ص على ذلك 

�شريعه منو، وعليهم اأن يحاولوا تدارك 

الأخطاء ال�شابقة،  والت�شابق يف خدمة 

الطبقات املف�شله عليهـــم، ومنا�شرتها 

وطاعتهـــا لكـــي ي�شبحـــوا اأمثالهـــم يف 

اأ�شبحـــت  القادمـــة، وهكـــذا  البعـــوث 

عقيدة كارمـــا عند الربهميـــة م�شدرا 

خل�شـــوع الهندو�ص علـــى اختالفهم يف 

الطبقـــات لنظامها املرهوب، واأ�شبحت 

و�شيلـــة لإقناعهـــم باحلالة التـــي كانوا 

عليها. 

البوذيـــة  بـــن  اخلـــالف  نقطـــة  اأمـــا 

والربهميـــة يف هذه العقيـــدة،  فهي اأن 

الربهميـــة بجانـــب اعتقادهـــا بكارمـــا 

تعتقـــد اأي�شـــا بالإله »براهمـــا« وتعتقد 

بق�شائه وقدره، اأي اأن كل �شيء يف الكون 

ي�شري تبعا لق�شاء »براهما« وقدره، اأما 

البوذية فال تعتقد بالإله وتعتقد بكارما 

وحدها واإنها هـــي التي تق�شي وتقدر، 

وتكتب بيدها �شقاء الإن�شان اأو �شعادته 

وخريه اأو �شره.

ومـــن اأقوال بوذا يف ذلك »كل كائن حي 

يف العامل ي�شري وفقا لعمله كارما، ويقول 

القدي�ـــص البوذي "بودهي نانـــدا": "اإن 

هناك قوى كونية ترتب اأفعالنا، وت�شعنا 

يف ظـــروف نلقى فيها مـــا ن�شتحقه من 

ثـــواب اأو عقـــاب، فها هـــو قانون كارما 

اإنـــه لي�ص اإلها ولكنـــه يتحكم يف الآلهة،  

ويف النا�ـــص، ويف غريهم، فكل �شيء يف 

الوجود حتت حكم هـــذا القانون الذي 

هـــو لب البوذيـــة". ويبـــدو ان بوذا  يف 

نظريته عـــن الكارما كان رد فعل اأي�شا 

ل�شوء نظـــام الطبقات الهندو�شية الذي 

�شنعته طبقة الكهنوت من الرباهمة، لأن 

الإن�شان يف اعتقادهم على ح�شب ن�شبه 

وولدتـــه، واأن النت�شـــاب اإىل طبقة من 

الطبقات يكون عن طريق الولدة وحده 

ل غـــري، وطاملا اأن املـــرء ميتثل قواعد 

ال�شلـــوك الأ�شا�شية التي تفر�شها عليه 

طبقتـــه فهو ي�شتمـــر يف النت�شاب اإليها 

اإىل املـــوت. فهاجـــم بوذا هـــذا النظام 

املظلـــم، واأعلن اأن النا�ـــص �شوا�شية، ل 

يف�شـــل اإن�شان اإن�شانا ب�شرف مولده، اأو 

طبقته اأو بجاهه يف قومه واإمنا الف�شل 

يكون عمل الإن�شان وقوته املعنوية التي 

تعتمد على النيـــة واملجهود ال�شخ�شي، 

ودعا النا�ـــص اإىل اللجـــوء اإىل اأنف�شهم 

دون غريهم.

اأمـــا عقيـــدة كارمـــا يف اجلينينـــه فهي 

كالبوذيـــة ولأنهمـــا ت�شـــرتكان يف عـــدم 

العرتاف بالإله، غـــري اأن هناك بع�ص 

الفـــروق بينهما وهـــو اأن اجلينية تقول 

بـــاأن احليـــاة احلاليـــة كلهـــا ثمـــرة من 

كارمـــا يف احليـــاة ال�شابقـــة ول �شبيـــل 

البوذيـــة  اأمـــا  يغريهـــا،  اأن  لالإن�شـــان 

فتقـــول باأن لالإن�شان �شبيال يف تغيريها 

ويو�شـــح ذلـــك مـــا روي يف كتـــاب تري 

بيتـــاكا من حوار طويل جـــرى بن بوذا 

وبن الرهبـــان اجلينين واخلال�شة اأن 

اجلينين يعتقـــدون اأنه ل �شبيل لتغيري 

كلما كان »الكارما الفردي« 
صالحا قصرت مدة الحياة 

وكلما أمعن اإلنسان في غيه 
وجبت عليه الحياة مدة أطول
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�شري حياتهم الراهنة،  لأن كل ما حدث 

يف حياتهم هو نتائج اأعمالهم يف احلياة 

املا�شيـــة ول �شبيـــل لتحريـــر الروح من 

ربقة كارما اإل بطريق الريا�شة ال�شاقة 

واحلرمان من امللذات، وقد يجوز للفرد 

منهـــم اأن يتخل�ص مـــن حياته بالنتحار 

عنـــد بلوغـــه درجـــة القدا�شـــة. فـــرد 

عليهـــم بوذا وبـــن اأن و�شيلتهـــم و�شيلة 

غري جمديـــة للتخل�ص من اللآم،  ومن 

الكارما والتنا�شخ، بـــل هي زيادة فيها، 

ثم بـــن طريقه، وهو علـــى الإن�شان اأن 

يبذل اجلهد يف اجلد والعمل لكي يغري 

حياته الراهنة واملقبلة،  فاجلد والعمل 

يوؤثران يف تغيري نامو�ص الكارما -ولكن  

ل اأحد يف الكون يعرف كيف يوؤثر العمل 

واجلـــد يف تغيري القانون الذي زعم اأنه 

العادل وال�شارم- والأغرب من ذلك اأن 

الن�شان طبقا لهذه الفل�شفة -كارما- عند 

البوذيـــة جمبور بجـــزاء اأعماله املرتاكمة 

يف احلياة ال�شابقة، اأوهام وخيالت هلل 

احلمد الذي جنانا منها. 

الكارما سبب لعقيدة التناسخ 

وقـــد ترتـــب علـــى العتقـــاد بالكارمـــا 

العتقاد بالتنا�شخ اأو العودة اإىل احلياة 

وكما يقول البوذيون ي�شتحيل فهم كارما 

من غري العتقاد بالتنا�شخ، وال�شبب يف 

ذلك اأنهم لحظوا من واقع حياة الإن�شان 

اأن اجلزاء قد ل يقع يف حياته الراهنة، 

فالظـــامل قد ميوت قبـــل اأن يوؤخذ على 

ظلمـــه،  واملح�شـــن قـــد ميـــوت دون اأن 

يجـــزى له، ولذلك جلـــاأوا اإىل العتقاد 

بتنا�شـــخ الأرواح بعـــد املوت اأي لبد اأن 

يكون هناك حياة كثرية بعد هذه احلياة 

ليقـــع اجلزاء فيها اإذا مل يتم يف احلياة 

احلا�شـــرة. فالكارمـــا تتطلـــب حالت 

جديـــدة من التقم�ص للـــروح، لكي تتاح 

لهـــا اأن تكّفر عما ارتكبت من �شرور يف 

حياتهـــا املا�شية، لقد �شرح »بوذا« هذه 

العقيـــدة اخلرافية لأتباعه عندما ق�ص 

حكاية طويلة عما حدث له حن ح�شل 

على ال�شتنـــارة املزعومة قال: »وركزت 

عقلـــي يف حالة من نقاء و�شفاء، ركزته 

يف فنـــاء الكائنات وعودتها اإىل احلياة، 

يف ولدة جديدة، وبنظرة قد�شية مطهرة 

راأيت الكائنـــات احلية مت�شي ثم تعود، 

فتولـــد دنّيـــة و�شّنية، خـــرية اأو �شريرة، 

�شعيدة اأو �شقية ح�شب ما يكون لها من 

كارما وفق ذلـــك القانون ال�شامل الذي 

مبقت�شاه �شيلتقـــي كل فعل خري ثوابه، 

وكل فعل �شرير عقابه، يف هذه احلياة، 

اأو يف حيـــاة تاليـــة، تتقم�ص فيها الروح 

ج�شدا اآخر« اإن روؤية بوذا لهذا التعاقب 

ال�شخيف بن املـــوت والولدة هي التي 

جعلته يحتقر ويزدري احلياة الب�شرية، 

ويرى اأن الولدة اأم ال�شرور.
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قبسات من أقوال بوذا في الكارما 

نذكر هنا ما �شجلته الأ�شفار البوذية من 

اأقوال بوذا يف عقيدة الكارما، ومنها ما 

يلي: »ب�شبب كارمـــا تختلف احليوانات 

يف اأ�شكالهـــا وطبائعهـــا، وكارما الطيبة 

يجـــب اأن تاأتـــي بثمـــرة طيبـــة، كالزارع 

يح�شد ما زرعه«

"اأيهـــا الزهـــاد األ اإن مايزرعه الإن�شان 
اإيـــاه يح�شـــد، وهـــذا هو قانـــون كارما 

وهو ي�شـــري يف دقة لحّد له يف ارتباط 

بقانـــون التنا�شخ فالإن�شـــان دوما يعمل 

اأعمـــال ويخلـــق ديونا جديـــدة تزيد يف 

ذمته، وهي ديـــون كارما،  ولي�ص هناك 

مفر من �شدادها " 

"اإن الإن�شـــان ل يجني الثمار يف احلياة 
القادمـــة اإل وفق البذور التي بذرها يف 

احليـــاة الراهنـــة،  ول ميكـــن اأن يـــزرع 

الإن�شان القمـــح ويح�شد الرز، وحينما 

يبعث من جديـــد، لمانع من اأن يتحّول 

اإىل مالئكة، اأو اإن�شان عظيم، اأو خادم، 

اأو غنـــي، اأو فقري، اأو كلـــب،  اأو منبوذ،  

على ح�شب عمله الكارما".

قانون العلة والمعلول 

من املزاعم التي يثريها مذهب بوذا يف 

اإثبات عقيدة الكارمـــا ا�شتدلله بدليل 

عقلـــي وهو قانون العلـــة واملعلول، ومن 

املالحظ اأن هذا القانون اأ�شبح حمورا 

اأ�شا�شيـــا يـــدور عليه جميـــع الفل�شفات 

البوذيـــة وتعاليمهـــا وعقائدهـــا. وقـــد 

ا�شتنبط هذا القانون من اأقوال بوذا يف 

عـــدة موا�شع كقوله »ايهـــا الرهبان األ 

تعلمـــون اأن كل �شـــيء يف الكون  يحدث 

ويتغـــري، ثم يفني وينتهي، تبعا لعوامله، 

واأ�شبابه، ومقوماتـــه، فال يحدث �شيء 

عـــن طريق ال�شدفـــة، وقوله يف مو�شع 

الكـــون يحـــدث  �شـــيء يف  "كل  اآخـــر: 

وينتهي، يحدث بحدوث ال�شبب وينتهي 

بانتهـــاء ال�شبب، كالنـــار حتدث بوجود 

ال�شبـــب والعامـــل، فاإذا انتهـــى ال�شبب 

والعامـــل طفـــاأت، فالكارمـــا لالإن�شـــان 

توجـــد بوجـــود ال�شبـــب، فـــاإذا انتهـــى 

ال�شبب انتهت الكارما، اأي اأن كل نتيجة 

لها �شبـــب، ونف�ص الأ�شبـــاب توؤدي اإىل 

نف�ص النتائج. واأن نتائج اليوم قد تكون 

يف الغـــد اأ�شباباً، تعطـــي بدورها نتائج، 

وهكذا دواليك –يف حلقه مفرغه-.

ولتو�شيـــح هذه الفكرة ت�شتمع اإىل قول 

اأحـــد العلمـــاء يف البوذية هـــو �شاحب 

كتـــاب احليـــاة بعـــد املـــوت: “اإن قانون 

الكارمـــا -يف الواقع- هـــو قانون العلة 

اأي  والنتيجـــة،   ال�شبـــب  اأو  واملعلـــول 

ح�شاد مـــا زرعناه اأو بذرنـــاه، لأنه من 

الوا�شـــح اأن الأفعال بـــدون ا�شتثناء لها 

نتائج، واأن تلك الأفعـــال بدون ا�شتثناء 

كذلـــك لها اأ�شباب �شابقة، ولي�ص هناك 

اأي �شـــيء يحدث عن طريـــق ال�شدفة، 

فكل مـــا يواجهنـــا اأو ي�شادفنا اإمنا هو 

نتيجـــة اأفكارنا اأو اأفعالنـــا يف املا�شي،  

واإذا كان الأمر كذلك فاإن حياة الإن�شان 

احلالية لبـــد اأن يكون لها �شبب، وهذا 

ال�شبب هو كارما ل غري، اإن عمل كارما 

يف حياتـــه ال�شابقة هـــي �شبب اأو عامل 

لتوجـــده يف هذه احلياة الراهنة واإن ما 

ي�شيبه من خري اأو �شر ما هو اإل نتيجة 

من اخلري اأو ال�شر الذي عمله من قبل، 

فلي�ـــص هنـــاك اأحـــد وراء هـــذا ال�شبب 

وهذه النتيجة”.

هـــذا منوذج من اأقوالهـــم وهناك اأقوال 

كثـــرية من علماء البوذيـــة كلها متقاربة 

ومتفقـــة على الإميـــان بكارما، وبتكرار 

املواليـــد، وعلى اإنـــكار الق�شاء والقدر، 

واإنـــكار الإلـــه اخلالق الـــذي ل حت�شى 

اأدلة وجوده �شبحانه وتعاىل.

قانون الكارما الكوني  التوازن الكوني 

تعتقـــد البوذية اأن تطـــور الب�شرية يبداأ 

مبعرفة الكون وفهم قوانينه والعرتاف 

باأننـــا جزء ل يتجـــزاأ من النظام الكون، 

وتقـــر اأي�شـــا اأن قانـــون الكارما هو من 

القوانـــن الكونية املوؤثـــرة علينا ب�شكل 

مبا�شـــر وغـــري مبا�شـــر بوعـــي وبدون 

وعـــي، فاإذا كان جناحـــك مثاًل يف هذه 

احلياة مبني على ماآ�شي ومعاناة الغري، 

ف�شرتتـــد عليك هذه الكارما يف مرحلة 

من مراحل حياتـــك الالنهائية لت�شحح 

هذا اخللل احلا�شل يف امليزان الكوين. 

فكل �شعادة نرثتها يف احلياة يوماً تعود 

اإليك وكل دمعة زرعتها يف حقل احلياة 

الكـــون تعود اإليـــك، واأن اأ�شلوب احلياة 

احلـــايل يحدد نوعية احليـــاة القادمة، 

االعتقاد بالكارما يترتب عليه 
االعتقاد بالتناسخ أي العودة 
إلى الحياة لكي يتاح للنفس 
الفرصة للتكفير عن األعمال
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فمن يعي�ـــص با�شتقامة ويبـــذل ويعطي 

يكافـــاأ بالـــولدة مـــن جديـــد يف حيـــاة 

اأف�شـــل. اأما مـــن يعي�ص حيـــاة الأنانية 

ويرتكـــب الآثـــام في�شتن�شـــخ يف ج�شـــد 

كائن و�شيع لحقاً فالكارما هي-ب�شكل 

اأو باآخـــر- قانـــون يعني اإعـــادة التوازن 

الكـــوين الـــذي طاله خلـــل ب�شبب خطاأ 

اأو  اإعتـــداء �شخ�ص ما، من خالل عدم 

ال�شمـــاح لأي �شخ�ـــص بالإفـــالت مـــن 

العقاب، يعني حت�شد ما زرعت. 

أسباب الكارما وإخمادها 

يف �شفـــر »�شوتان بيتـــاكا« تفا�شيل عن 

اأ�شبـــاب كارمـــا واإخمادهـــا وفيمـــا يلي 

نـــورد �شيئا منها »�شئل بوذا عن الكارما 

واأ�شبابهـــا وثمارهـــا وكيفيـــة اإخمادها 

قـــال: يا اإخواتي »بيهك�شـــو« اإن الكارما 

هي عمل الإن�شان بق�شده قول اأو فعال 

اأو فكـــرا، واأ�شبابهـــا هـــي التما�ص بن 

اأع�شـــاء الإن�شان والأ�شيـــاء اخلارجية، 

التما�ـــص بن العن واملنظر، وبن الأذن 

وال�شوت وبن الأنف والرائحة«.

وقال اأي�شا اإن اأ�شباب كارما تنح�شر يف 

ثالثـــة وهي: 1 - الطمـــع والرغبة 2 - 

البغ�ص وال�شغينة 3 - الغرور، واإن هذه 

الأ�شباب الثالثة هي الرغبات الب�شرية 

التـــي حتـــدث كارما، ثم حتـــدث كارما 

النتيجة التي جتعل الروح تتجول وتتكرر 

يف املواليد مـــرة بعد مرة اإىل اأن تنتهي 

قوة كارمـــا. ومّثل بوذا ذلـــك بال�شجرة 

التـــي غر�شت مره واحـــدة ولكنها تثمر 

مرات عديدة حتى النهاية.

وعن ثمـــرة كارما يقول بـــوذا »اإن ثمرة 

كارمـــا ل تكـــون اإل يف اإحدى احلالت 

الثالث، اإما اأن توؤثر يف احلياة احلالية، 

اأو يف احليـــاة الالحقـــة، اأو فيمـــا بعـــد 

الالحقة مـــن احلياة، وقـــد توؤثر كارما 

يف عـــامل الإن�شان، اأو يف عامل احليوان 

اأو يف عـــامل املالئكة« ثم اأخذ بوذا يبن 

اأن الكارمـــا التـــي تتولد مـــن الأ�شباب 

الثالثـــة ال�شالفة الذكر هـــي التي توؤثر 

يف احلـــال اأو امل�شتقبـــل،  ومّثـــل ذلـــك 

بالبـــذور ال�شليمة التـــي تنبت وتنمو اإذا 

زرعت يف الأر�ـــص اخل�شبة املعدة لها، 

واأمـــا كارما التي جتـــردت من الأ�شباب 

الثالثة فلي�ص لهـــا اأي تاأثري، ومّثل بوذا 

بذلك بالبذور املك�ّشرة اأو املحرقة التي 

ل �شبيل لزرعها واإنباتها. 

وعن كيفية اإخماد كارما يقول بوذا: »اإن 

اإخمـــاد كارما يتوقف على اإخماد الأمل، 

اإخمـــاد الرغبات وال�شهـــوات والطريق 

اإىل ذلـــك هـــو اتبـــاع ال�ُشعـــب الثماين 

»قانون كارما- اأ�شاطري وخرافات«.

وهناك اأ�شاطري بوذية يف عقيدة كارما 

مف�ّشلـــه يف اجلـــزاءات والعقوبات لكل 

عمـــل يعملــــــــه الإن�شـــان نذكـــر منهـــا 

مايلي: 1 - املحب وامل�شتمـــــر يف اإيذاء 

احليوانات وقتلها اإذا مات يبعث حيوانا 

واإذا انتهـــت كارما يبعـــث اإن�شانا ق�شري 

العمـــر. 2 - وال�شـــارق يبعث عفريتا اأو 

حيوانا،  واإذا انتهت كارما يبعث اإن�شانا 

مفل�شـــا 3 - والـــزاين يبعـــث عفريتا اأو 

حيوانا،  واإذا انتهت كارما يبعث اإن�شانا 

مظلومـــا.  4 - والكاذب اإذا مات يبعث 

عفريتـــا اأو حيوانـــا و واإذا انتهت كارما 

يبعـــث اإن�شانـــا مكذوبا وم�شهـــودا عليه 

بالزور. -5 وكذلك �شارب اخلمر يبعث 

عفريتـــا اأو حيوانا،  وبعـــد انتهاء كارما 

يبعث اإن�شانا جمنونا. اأما الأجزية التي 

جتزي ملن تـــرك ال�شرور اخلم�شة فهي 

كمـــا يلي : 1 - الذي ميتنـــع عن اإ�شاءة 

احليوانات وقتلها �شـــوف يبعث اإن�شانا 

�شويـــا طويـــل العمـــر و وحمبوبـــا عند 

النا�ـــص. 2 - الذي ميتنع عـــن ال�شرقة 

بعـــث اإن�شانا غنيـــا وناجيــــا من الباليا 

3 - والـــذي ميتنـــع عـــن الزنـــى يبعث 
اإن�شانـــا �شعيـــد حمبوبـــــا عنـــد النا�ص 

4 - والـــذي ميتنع عـــن الكذب يبعــــــث 
اإن�شانـــا طيــــب الكالم و م�شــداقا عند 

النــــــا�ـــص 5 - والـــذي ميتنع عن �شرب 

اخلمـــر يبعث اإن�شانا زكيـــا �شليم العقل 

حمرتما عند النا�ص. 

الطمع والرغبة والبغض 
والضغينة والغرور أسباب 

تولد الكارما وتجعل الروح 
في حالة تناسخ
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وهكـــذا اأ�شطـــورة اجلـــزاء والعقاب يف 

البوذيـــة، واإذا �شاألتاهم كيـــف تتّم هذه 

البعـــوث وهـــذه الأجزيـــة والعقوبـــات؟ 

لي�ـــص لهـــم جـــواب يقتنـــع بـــه الإن�شان 

العاقل اإل قـــول باأنها تتم بقدرة كارما، 

عندمـــا �شئـــل بوذا عـــن ال�شبـــب الذي 

جعل النا�ـــص يختلفون يف الفقر والغنى 

واخلـــري وال�شر وح�شـــن املنظر وقبحه 

وطول العمـــر وق�شره؟، اأجـــاب: كارما 

بهـــا تختلـــف احليوانـــات يف اأ�شكالهـــا 

وطبائعها، ثم يقول« اإن كل �شريورة مير 

بهـــا املرء هـــي نتيجة حمتومـــة، وثمرة 

�شرورية لأحد اأعماله يف حياة �شابقة. 

وهنـــا ي�شـــوق بـــوذا اأ�شطورتـــن تروي 

اإحداهمـــا: اأن راهبا يدعـــى »بيهك�شو« 

جل�ـــص حتـــت �شجـــرة، واأطـــال التاأمل 

والنظـــر يف عـــامل امللكوت، وملـــا انتهى 

عـــن تاأمله هم بالقيـــام ف�شدمه غ�شن 

ال�شجرة يف راأ�شه فتاأمل، ثم حمله الأمل 

على قطع الغ�شن، ولكنه مل يكد ينتهي 

من قطعه حتى فارق احلياة، وتقم�شت 

روحـــه يف احلـــال ج�شم ثعبـــان، وكانت 

�شريوتـــه هذه ثمرة لعمله ال�شيء الذي 

هو اخل�شوع للغ�شب. 

اأمـــا ال�شطورة الثانية فرتوي اأن زاهدا 

طلب اإىل اأحد زمالئه اأن يعريه م�شفاة 

ي�شفـــي بها امليـــاه –مـــن احل�شرات-، 

فلمـــا رف�ـــص زميله،  فف�شـــل اأن ميوت 

عط�شا على اأن ي�شرب املاء مبا فيه من 

ح�شـــرات فيقتلها يف بطنه، وظل ظماآن 

حتـــى فارق احليـــاة مدفوعـــا باإ�شفاقه 

على تلـــك احل�شرات، فانتقل يف احلال 

اإىل جـــوار املالئكـــة –ديفادهـــا- وقد 

علق بوذا على هاتـــن احلادثتن بقوله 

»اإذا كان خ�شـــوع اأحـــد الزهاد لغ�شبه، 

وحمله اإيـــاه على قطع غ�شـــون �شجرة 

قد قادة اإىل التنا�شخ يف ثعبان، واإ�شفاق 

الآخر على احل�شـــرات قد اأنتج انتقاله 

اإىل جـــوار املالئكـــة، فاإن اأثـــر الأعمال 

علـــى م�شرينـــا يكـــون �شيئا غـــري قابل 

للنقا�ص،  لأن كل اإن�شان يولد من جديد 

على ح�شب ما فعل واإن كارما هي ثمرة 

احلياة ال�شابقة.

نعم اإنه غري قابل للنقا�ص لإنها اأ�شطورة 

خرافية ل اأ�شل لها ولجود لها يف عامل 

احلـــق واإن اأمثـــال هاتـــن الأ�شطورتن 

مليئـــة يف اأ�شفار البوذيـــة وكتبهم وهي 

لي�شـــت �شوى حكايات خرافيه تناقلوها 

عن اآبائهم وتوارثوها خلفا عن �شلف. 

المصادر والمراجع 
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• الفكر ال�شرقي القدمي  32
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سئل "بــوذا" عن 
مفهـوم الثواب 

والعقاب واالختالف 
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فلم يجد جوابا سوى 
"قدرة الكارما"
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إذا نظف كل منا أمام بيته 
صار الشارع نظيفا

د. وليد خالد الربيع / اأ�شتاذ الفقه املقارن - جامعة الكويت 

 مفاهيــــم دعويــــة 

يقـــوم بع�ص النا�ـــص بالتهاون يف اأداء الواجبـــات اأو التق�شري 

يف اللتـــزام بالقوانـــن اأو احرتام الأعـــراف العامة، فيك�شر 

القانون، ويتمرد على العرف العام، ويق�شر يف اأداء م�شوؤولياته 

الفردية جتـــاه املجتمع والآخرين، ويجعل لنف�شه مربرا يتكئ 

عليـــه، األ وهـــو: كل النا�ص يفعل ذلك، اأو اأن الدنيا كلها بهذه 

ال�شـــورة، واإذا اأدى غـــريي واجبه قمت باأداء واجبي، اأو يقوم 

باإلقـــاء اللوم والعتب على امل�شوؤولن، واأنهم مق�شرون يف اأداء 

اأعمالهم، ويتخذ من ذلك مربرا لإهماله وتق�شريه وخمالفاته. 

ون�شو�ـــص ال�شريعة وقواعدها توؤكد مبداأ امل�شوؤولية الفردية، 

وهي كـــون ال�شخ�ص مكلفا باأداء ما كلف به جتاه ربه ونف�شه 

والآخريـــن، بح�شب و�شعه وطاقته، واأن قيامه بتلك التكاليف 

، والإح�شـــان يف العمل، لأنه  اإمنـــا يكـــون بالإخال�ـــص هلل 

�شي�شـــاأل عن اأعمالـــه و�شيجازى عليها اإن خـــريا فخري، واإن 

�شرا ف�شر، اإل اأن يعفو اهلل ويتجاوز.

فقيام الفـــرد مب�شوؤولياتـــه الدينية والدنيويـــة عبادة يتقرب 

بهـــا امل�شلم اإىل اهلل تعاىل، فهي لي�شت م�شالح متبادلة يقوم 

بهـــا ال�شخ�ص ردا علـــى اإح�شان الدولة اإليه اأو مقابلة جلميل 

اأ�شداه غريه اإليه، وامل�شوؤولية لي�شت ف�شال مينت به املرء على 

اأ�شرته اأو جمتمعه اأو دولته، فم�شوؤولية الفرد جتاه ربه وجتاه 

الآخريـــن اأ�شا�شها اإميان ال�شخ�ص باهلل واليوم الآخر، واأداوؤه 

لتلـــك امل�شوؤوليات هو اأثر لإميانـــه، وانعكا�ص لدينه، وهذا ما 

يفرق بن امل�شوؤولية يف الإ�شالم وامل�شوؤولية يف النظم الغربية، 

حيـــث يكـــون اأداء الإن�شـــان لواجباته مناطا برقابـــة القانون 

وح�شـــوره، اأما عند غيبة الرقيب فـــاإن ال�شخ�ص يتهرب من 

م�شوؤولياته والتزاماته.

فمـــن الآيـــات الكرميـــة التي توؤكد مبـــداأ امل�شوؤوليـــة الفردية 

ًدا} قال ال�شيخ ابن  ـــرمْ ِة فمَ ُكلُهـــممْ اآِتيِه يمَومْممَ المِْقيمَاممَ : {ومَ قولـــه 

�شعـــدي: »اأي: ل اأولد، ول مـــال، ول اأن�شـــار، ليــــ�ص معه اإل 

عملـــه، فيجازيـــه اهلل ويوفيه ح�شابه، اإن خـــريا فخيـــر، واإن 

ا  ادمَى كمَممَ دمْ ِجئمْتُُمونمَا ُفـــرمَ لمَقمَ �شـــرا ف�شر، كمــا قــــال تعالـــى: {ومَ

ٍة}.  رَّ لمَ ممَ وَّ
مَ
نمَاُكممْ اأ لمَقمْ خمَ

هُ يِف ُعنُِقه}،  اآِئـــرمَ نمَاهُ طمَ ممْ لمْزمَ
مَ
ـــاٍن اأ وقـــال اهلل تعاىل: {ومَُكلَّ اإِن�شمَ

قـــال ال�شيخ ابن �شعدي: »وهذا اإخبار عن كمال عدله اأن كل 

اإن�شـــان يلزمـــه طائـــره يف عنقه، اأي: ما عمـــل من خري و�شر 

يجعله اهلل مالزما له، ل يتعداه اإىل غريه، فال يحا�شب بعمل 

ِرُج لمَُه يمَومْممَ  غريه ول يحا�شب غريه بعمله، وقوله تعاىل: {ومَنُخمْ

نمْ�ُشوًرا} فيه ما عمله من اخلري وال�شر  اهُ ممَ ـــِة ِكتمَاًبا يمَلمْقمَ المِْقيمَاممَ

 ِكتمَابمَكمَ كمَفمَى ِبنمَفمْ�ِشكمَ 
مْ
اأ رمَ حا�شرا �شغريه وكبريه، ويقال له: {اقمْ

�ِشيًبا} وهـــذا من اأعظم العـــدل والإن�شاف  ــكمَ حمَ لمَيمـْ المْيمَـــومْممَ عمَ

اأن يقـــال للعبـــد: حا�شب نف�شك ليعرف مبـــا عليه من احلق 

املوجب للعقاب« اهـ.

لَّ  ن �شمَ �ِشـــِه ومَممَ تمَدي ِلنمَفمْ ـــا يمَهمْ مَ اإِمنَّ ى فمَ تمَدمَ ـــن اهمْ وقـــال تعاىل: {مَّ

ـــرمَى}، قال ال�شيخ  خمْ
ُ
ـــا ومَلمَ تمَِزُر ومَاِزرمَة ِوزمْرمَ اأ لمَيمْهمَ ل عمَ ـــا يمَ�شِ مَ اإِمنَّ فمَ

ابـــن �شعـــدي: »اأي: هداية كل اأحد و�شاللـــه لنف�شه ل يحمل 

اأحـــد ذنـــب اأحد، ول يدفـــع عنه مثقال ذرة مـــن ال�شر، واهلل 

تعـــاىل اأعدل العادلن ل يعذب اأحدا حتى تقوم عليه احلجة 

بالر�شالة ثم يعاند احلجة، واأما من انقاد للحجة اأو مل تبلغه 

حجة اهلل تعاىل فاإن اهلل تعاىل ل يعذبه«.

واأمـــا ما جـــاء يف ال�شنة املطهـــرة مما يوؤكد مبـــداأ امل�شوؤولية 

الفردية فما ورد عن ابن عمر ر�شي اهلل عنهما قال: �شمعت 

ر�شـــول اهلل ] يقـــول »كلكم راٍع وكلكم م�شـــوؤول عن رعيته: 

الإمام راٍع وم�شوؤول عن رعيته، والرجل راٍع يف اأهله وم�شوؤول 

عن رعيته، واملراأة راعية يف بيت زوجها وم�شوؤولة عن رعيتها، 

واخلـــادم راٍع يف مال �شيده وم�شوؤول عـــن رعيته، وكلكم راٍع 

وم�شوؤول عن رعيته”»متفق عليه«.

قـــال النووي: “قـــال العلمـــاء: الراعي هو احلافـــظ املوؤمتن 

امللتـــزم �شـــالح ما قام عليه، وما هو حتت نظره، ففيه اأن كل 

مـــن كان حتت نظـــره �شيء، فهو مطالب بالعدل فيه، والقيام 

مب�شاحله يف دينه ودنياه ومتعلقاته” اهـ.

قـــال الطيبـــي: “يف هذا احلديـــث اأن الراعي لي�ـــص مطلوبا 

لذاتـــه، واإمنا اأقيم حلفظ ما ا�شرتعـــاه املالك، فينبغي اأن ل 

يت�شرف اإل مبا اأذن ال�شارع فيه”.

قـــال ابن حجر: “وقال غريه: “دخـــل يف هذا العموم املنفرد 

الذي زوج له ول خادم ول ولد فاإنه ي�شدق عليه اأنه راع على 



حممد ا�صعيدة

يعتـــرب الدين الإ�شالمـــي احلنيف منظومـــة اأخالقية 

واإن�شانية متكاملة، تنظـــم حياة الفرد امل�شلم وتوؤ�ش�ص 

لعالقات جمتمعية �شليمـــة، عمادها حزمة من القيم 

النبيلـــة التي حتكم هذه العالقة، ومن اأهم اأركان هذه 

املنظومـــة تاأدية الأمانة يف ديننـــا الإ�شالمي احلنيف 

بـــكل اأ�شكالها، ويف جميع املعامالت، خا�شة اأو عامة، 

يف الأ�شـــرة ويف العمل، بـــن الأ�شدقاء والأعداء، بن 

ال�شغري والكبـــري، الغني والفقري... فالأمن من اأمنه 

النا�ـــص، وهو عادة مـــا يكون الإن�شـــان ال�شادق الذي 

ل يكـــذب، وكمـــا جاء على ل�شان الطـــرباين "فاإن من 

ات�شف بالأمانة قد ا�شتكمل الدين...".

ومن هـــذا املنطلق بواأ الإ�شالم تاأديـــة الأمانة، كقيمة 

اإن�شانية ثابتة، املكانة التي ت�شتحقها من حيث تربيتها 

للنف�ص علـــى اخللق الكرمي وعلى الت�شرف املثايل يف 

التعامـــل مـــع الآخرين يف �شتى جمـــالت احلياة، لأن 

الفـــرد الذي يرتبى ويرتعرع يف ظـــل مثل هذه القيم 

الإن�شانيـــة لبـــد اأن ينتـــج يف النهايـــة اأ�شـــرة �شاحلة 

وجمتمعا �شليما.

وكل فـــرد تتوافـــر فيه هـــذه ال�شفة التـــي تعترب اأحد 

الأعمدة املهمة يف خلق الإ�شالم هو الذي جنده يف اأكرث 

الأحيـــان على درجة عالية مـــن النبل واخللق الكرمي، 

فالتحلـــي ب�شفـــة الأمانة ياأتـــي نتيجة لت�شبـــع امل�شلم 

بخلق الإ�شالم، اأ�شـــوة بالر�شول الكرمي ]، حتى اإنه 

قال يف هذا ال�شاأن: "ل اإميان ملن ل اأمانة له... "، لأن 

املنظومـــة الأخالقية الإ�شالميـــة متما�شكة ومرتابطة 

ومتجان�شة، وكل �شفة حميدة منها هي عبارة عن ركن 

اأ�شا�شـــي موؤثر يف بقية ال�شفـــات احلميدة، يف تكامل 

وتداخل مثري، لذلك جند الفرد امل�شلم ال�شالح الذي 

يحر�ص على التحلي باخللق الكرمي لالإ�شالم يت�شرف 

داخل ومن خالل منظومة كاملة ل تتجزاأ، كل ركن فيها 

يكمل الآخر، ل ميكن الف�شل فيها بن هذا وذاك، لأن 

هذه املنظومة الأخالقية الراقية امل�شتمدة من القراآن 

وال�شنـــة تت�شابك وتتقاطـــع حتـــى يف اأدق التفا�شيل،  

لتربز للعامل عظمة و�شماحة هذا الدين. 

األمانة في اإلسالم
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جوارحه حتى يعمل باملاأمورات ويجتنب املنهيات فعال ونطقا 

واعتقادا، فجوارحه وقواه وحوا�شه رعيته”.

فالأمر خطـــري، اإذ اإن كل اإن�شان �شي�شاأل مبفرده عن اأعماله 

ويجـــازى عليها، ولـــن ينفعه اأو يدفع عنه اأفعـــال الآخرين اأو 

اأعذارهـــم، وعليـــه اأن يعد لكل ت�شـــرف جوابا يجيب به ربه، 

كما جاء يف حديث اأن�ص مثل حديث ابن عمر وزاد يف اآخره: 

“فاأعـــدوا للم�شاألة جوابا “ قالوا: وما جوابها؟ قال: “اأعمال 
الـــرب” قـــال ابن حجـــر: “اأخرجـــه ابن عـــدي والطرباين يف 

الأو�شط و�شنده ح�شن” اهـ.

فهـــذه املقولـــة: “اإذا نظـــف كل منـــا اأمام بيته �شـــار ال�شارع 

نظيفـــا” هي مثل بريطاين ي�شـــور حقيقة امل�شوؤولية الفردية 

ب�شورة تقريبية وا�شحة و�شهلة الفهم، حيث اإن قيام كل فرد 

مبا كلف به وحده دون انتظار لالآخرين �شيوؤدي يف النهاية اإىل 

�شيـــوع النظام وا�شتقامة الأمـــور، وتقل�ص الفو�شى وانح�شار 

الف�شـــاد، اأمـــا اأن ينتظر كل فرد من غـــريه اأن يقوم بواجباته 

وواجبات غريه، فهنا تتعطل م�شالح املجتمع، وي�شيع الف�شاد، 

وينمو التواكل والأنانية، وتربز �شفة الالمبالة وقلة الهتمام، 

وهذا يتنافى مع ما قرره الدين من الأخوة الإميانية يف قوله 

: {اإمنـــا املوؤمنـــون اإخوة}، وما اأكده مـــن تالحم املجتمع 

واأخـــذه على اأيدي املق�شرين واملهملن حتى ل ينهار املجتمع 

ب�شبب �شوء ت�شرفهم وقلة فهمهم، كما قال ]: “ مثل القائم 

على حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم ا�شتهموا على �شفينة 

فاأ�شـــاب بع�شهـــم اأعالها وبع�شهم اأ�شفلهـــا، فكان الذين يف 

اأ�شفلها اإذا ا�شتقوا من املاء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو 

اأنا خرقنا يف ن�شيبنا خرقا ومل نوؤذ من فوقنا، فاإن يرتكوهم 

وما اأرادوا هلكوا جميعا واإن اأخذوا على اأيديهم جنوا وجنوا 

جميعـــا” »اأخرجـــه البخاري«، فاحلديث يوؤكـــد اأهمية تعاون 

اجلميع حلفظ بقاء املجتمع و�شالمته، واأن اإهمال البع�ص اأو 

تق�شريه وحتى �شلبيته قد يكون �شببا لهالك املجتمع وفوات 

م�شاحلـــه، فاأهم الأمور اأن يقوم الفرد مبا كلف به جتاه ربه 

ونف�شه والآخرين، اإخال�شا هلل تعاىل واإح�شانا للغري، واإتقانا 

للعمل، وباهلل التوفيق. 

أكدت السنة النبوية على 

المسؤولية الفردية وتعاون الجميع 

لحفظ بقاء المجتمع وسالمته



المراسل والمغني الفرنسي

جوليان رو..
األذان والقرآن المسا أذني وقلبي.. 
فاستجبت للقدر

ا�شمـــي هـــو »جوليـــان رو julien drolon"، اأما ال�شم 

الإ�شالمي فهو "عبدالويل، من فرن�شا، عمري 42 عاما، 

اأ�شلمت من �شنتـــن يف "مانيال" بالفلبن وكنت قبل ذلك 

مرا�شـــال �شحفيـــا عامليـــا واأ�شافـــر حول العـــامل لإعداد 

التقاريـــر يف بالد مثل اأذربيجان وبريو والفلبن، وتوقفت 

عـــن مهنة املرا�شلة ال�شحفيـــة وتوجهت اإىل امتهان غناء 

"البـــوب"، و�شجلـــت األبوما وطـــرح يف الأ�شـــواق وحققت 
انت�شارا �شريعا، ثم اكت�شفت الإ�شالم من خالل الإنرتنت، 

فقـــد قمت بعمل بحث كثري علـــى الإنرتنت واكت�شفت اأن 

العلـــم احلديـــث يدعم كل ما جـــاء يف القـــراآن، كما تعلم 

فلم ي�شتغرق مني الأمر كثريا لأعتنق الإ�شالم، فقد كنت 

اأبحـــث عن احلقيقة، وبعد عام واحـــد متكنت من ق�شاء 

رم�شان يف ماليزيا حيث قابلت ال�شيخ ت"وفيق �شودري" 

الذي كان يف�شر القراآن، وكان علينا اأن نق�شي اآخر ع�شرة 

اأيام يف امل�شجد.

جوليان قبل الإ�صالم

كانـــت حياتي طبيعية كاأي �شـــاب من فرن�شا، وكنت اأحب 

ال�شفر واحلمد هلل مكنتني مهنتي ال�شابقة )كمرا�شل( من 

ال�شفر اإىل العديـــد من الدول الإ�شالمية، مثل اأذربيجان 

وتنزانيـــا وال�شتمـــاع لــــ«الأذان« ويف كل مـــرة كان يلم�ص 

الأذان قلبي وكنت اأريد اأن اأعرف عن هذا الأذان.

ويف اإحـــدى املـــرات كنـــت يف اأبوظبي و�شمعـــت »القراآن 

الكـــرمي« يف »�شيارة التاك�شـــي« ف�شاألت ال�شائق: ما هذا؟ 

لأنـــه يلم�ص قلبي، فقال يل: اإنـــه القراآن، وتوقف ال�شائق 

بال�شيـــارة وقـــال يل: اإنه ينبغي اأن اأعتنـــق الإ�شالم لأنقذ 

نف�شـــي وعائلتي من النـــار، فوقعت كلمـــات ال�شائق عليَّ 

فاأ�شابتني �شدمة.

م�صاهري اهتدوا



وكان هذا خـــالل الرتانزيت الذي كنت 

اأق�شيـــه يف »اأبوظبـــي«، وكان هـــذا من 

فعل الق�شاء والقدر.

ولقد لعـــب القـــدر دورا مهما يف رحلة 

دخـــويل اإىل الإ�شـــالم.. فمثـــال حينما 

كنت يف اإ�شطنبـــول برتكيا قمت بزيارة 

امل�شجـــد و�شاألت العديد مـــن الأ�شئلة، 

فقيـــل يل: اإنه مـــن الطبيعي فقد كانت 

ال�شالة املفرو�شة علينا خم�شن �شالة، 

ولكـــن اهلل خففها علينا لت�شبح خم�شة 

فقـــط. وقد وجدت العديـــد من الأمور 

املثرية يف الإ�شـــالم، ولكن مل يكن لدي 

وقت لدرا�شتها.

الإ�صالم دين متكامل

بعـــد ذلـــك قمـــت بدرا�شـــة الإ�شـــالم 

ووجدتـــه يجيـــب عـــن كل اأ�شئلتي حتى 

يف القت�شاد والعدالة فهو دين متكامل 

جـــدا، وقـــد در�شت عقائـــد اأخرى مثل 

البوذيـــة، وامل�شيحية، واليهودية، ولكنها 

ديانات فقرية جدا مقارنة بالإ�شالم.

لقد ولـــدت يف بلد م�شيحـــي، وبالرغم 

مـــن ذلـــك فقـــد اكت�شـــب البوذيون يف 

فرن�شـــا �شعبية كبـــرية يف الت�شعينيات، 

وقـــد كانت اأمـــي متدين بكتـــب كثرية، 

وبداأت يف التاأمل.

لقد كنت ثريـــا وب�شحة جيدة.. مل اأكن 

حمتاجـــا اأو فقـــريا، واأدركـــت الإ�شالم 

مـــن خالل البحث وعرفت اأن ال�شيطان 

ن�شيـــط جـــدا، ويهتـــم بن�شـــر ال�شر يف 

العامل، وقد اأخافنـــي هذا، فعرفت اأنه 

لبـــد اأن اأعبد اهلل. فاإذا اأردت اأن اأعبد 

اهلل فهناك ثالث ديانات، فاأما اليهودية 

فـــال ميكن اأن اأن�شم لهـــم لأنهم يظنون 

اأنهم النخبة، فكان اخلياران اأمامي هما 

امل�شيحية والإ�شـــالم، فذهبت للكني�شة 

كل اأحـــد ملـــدة ثالثـــة اأ�شهـــر، وقـــراأت 

الإجنيل و�شعرت �شعـــورا اأف�شل ب�شكل 

طفيف، ثـــم �شاألت اأ�شئلـــة للم�شيحين 

فلـــم ي�شتطيعوا الإجابة عـــن امل�شيح اأو 

الثالـــوث، فكانوا يعتقدون اأننا ل ينبغي 

اأن نعرف ما ل نعرف. فكيف ميكن هلل 

اأن يخبـــئ عنـــا اأمرا كهـــذا، مثل هدف 

احليـــاة ومثـــل اإذا مـــا كان امل�شيـــح ابن 

اهلل اأو اهلل نف�شـــه، فهـــم مل ي�شتطيعوا 

الإجابة عن هذه الأ�شئلة بو�شوح. 

ويف رم�شـــان �شنـــة 2012 �شاألـــت اهلل 

يف دعـــاء اإذا كان احلـــق يف الإ�شـــالم، 

فاهـــدين لالإ�شـــالم واإذا كان احلـــق يف 

للم�شيحيـــة، ويف  فاهـــدين  امل�شيحيـــة 

غ�شون 24 �شاعة جاءتني اإ�شارات قوية 

جـــدا اأن الإ�شالم هـــو احلق، و�شاهدت 

فيديوهات على يوتيوب ل�شيوخ عديدين 

وكان فيهـــم ال�شيخ توفيق �شودري حتى 

قبل اأن األقاه وقد األهمني ب�شدة.

وكانت نقطـــة التحول هي اإدراك ظلمة 

هذا العامل، فقـــد كان هناك موؤمتر يف 

ماليزيا لالأخوات بعنوان "من الظلمات 

اإىل النور"، وقـــد اأراين اهلل ظلمة هذا 

العـــامل وحينمـــا اكت�شفـــت ذلك عرفت 

اأنني ينبغي اأن اأكون م�شلما.

 وهنـــاك الكثري من الفرن�شين يدركون 

هذا ويعتنقون الإ�شالم: النور واحلقيقة 

كما تعلـــم. ويقـــول اهلل يف القــــــــــــراآن 

ــــــــر  يمـْ ُكـــُر اهلل ومَاهلل خمَ مْ ُكـــُرونمَ ومَميمَ مْ {ومَميمَ

}، فـــكل هـــذه العالمات تدل  مَاِكِريـــنمَ املمْ

علـــى اأن الإ�شـــالم �شـــوف ي�شـــود مهما 

فعلـــوا، حتى لو مل نـــر ذلك الآن، وهذا 

يحدث بالفعل، فاأوروبا تتحول لالإ�شالم 

لأن هـــذا هـــو احلـــق، برغـــم امتالكهم 

اأكرب و�شائل اإعـــالم يف العامل. فالنا�ص 

يريدون احلقيقـــة، وقد �شئموا الكذب، 

فهذا يحدث يوما بعد يوم. 
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اإلسالم دين متكامل 
يجيب عن كل اسئلتي 

حتى في االقتصاد 
والعدالــة



فالإ�شالم يوفر اإجابات منطقية لأ�شئلة 

مثل ما هو هدف احلياة؟. فاحلمد هلل 

نعرف ذلـــك الآن واآمـــل اأن تن�شم اإلينا 

عائالتنـــا والفرن�شيـــون والأملان وندخل 

اجلنة اإن �شاء اهلل.

لقـــد اعتنقت الإ�شالم لأنني وجدت اأنه 

احلقيقة.

جوليان بعد الإ�صالم

حينمـــا �شليـــت خم�ـــص مـــرات باليوم 

وجدت الإميـــان وال�شالم يف قلبي، ومل 

يكـــن الأمـــر �شعبا، ولقـــد ذهبت للحج 

يف العـــام املا�شـــي، وذهبـــت للعمرة يف 

فربايـــر املا�شي، وتزوجـــت من م�شلمة 

ماليزيـــة من خم�شة اأيـــام، ومازال كرم 

اهلل يغمـــرين، فاأنا اأعمـــل الآن »م�شلم 

مي�شن« )جمعيـــة بعثة الرحمة العاملية( 

من دي�شمرب املا�شي لأنني اأحب اأن اأوفر 

املعرفة لالآخرين، اإىل جانب اخلدمات 

املجتعميـــة، فهي مهمـــة متكاملة لأنك 

توفـــر العلم وتن�شـــره، ويف نف�ص الوقت 

تعمـــل مبقت�شى هذا العلم وتطبقه فهو 

منهج حياة.

الدعوة يف حياة جوليان

كما اأنني مهتم جدا بالدعوة واأحاول اأن 

اأن�شر الإ�شالم حيثما ذهبت لأنني اأحزن 

ب�شـــدة عندما اأجد اأن هنـــاك اأنا�شا مل 

ي�شلمـــوا لالآن، فهـــم ي�شيعون اأعمارهم 

ويعر�شون اأنف�شهم للخطر ال�شديد. 

ويوجد يف »م�شلـــم مي�شن« ق�شم يعتني 

بالهتمـــام بامل�شلمـــن اجلـــدد، فمثال 

حينمـــا ت�شلـــم حديثـــا يف الفلبن، فلن 

جتد مـــن ي�شاعدك، ولذلـــك فاإن ذلك 

الق�شـــم يوفر لك العلـــم واملجتمع الذي 

حتتاجـــه، لأن امل�شلـــم دائمـــا يحتاج اأن 

يكون يف جمتمع، وقد حاولنا اأن نوؤ�ش�ص 

هذا يف ماليزيا وكندا والفلبن.

امل�صلمون اجلدد.. ق�صيتي

روؤيتي لدعـــم امل�شلمن اجلدد اأن يكون 

مثل »�شتـــار بوك�ص«، فيكون هناك دعم 

للم�شلمـــن اجلدد يف كل منطقة، فكما 

وعدنـــا اهلل اأن الإ�شـــالم �شيكون الدين 

ال�شائـــد علـــى ل�شان ر�شولـــه �شلى اهلل 

عليه و�شلم: »ليبلغـــن هذا الأمر ما بلغ 

الليل والنهـــار، ول يرتك اهلل بيت مدر 

ول وبر ـ بادية وحا�شرة ـ اإل اأدخله اهلل 

هذا الدين، بعز عزيز اأو بذل ذليل، عًزا 

يعـــز اهلل به الإ�شـــالم، وذلً يذل اهلل به 

الكفـــر«، وكما اأن اهلل هدانـــا لالإ�شالم 

فينبغي اأن نهتم بامل�شلمن اجلدد، فقد 

يكونـــون كنزا لالأمة اإذا ما مت اإر�شادهم 

ب�شكل �شحيح، واحلمد هلل فاإن »م�شلم 

مي�شـــن« تهتـــم بهـــذا اإىل جانـــب اأمور 

اأخـــرى، مثـــل اإطعـــام الفقـــري واأعمال 

اخلـــري، فنحن الآن نقـــوم يف �شت دول 

بعقـــد موؤمتـــرات على م�شتـــوى العامل، 

ونريد اأن نعلم العامل كله عن الإ�شالم.

افتخر.. فاأنت م�صلم

مبـــا اأننـــي يف الكويـــت ف�شاأحتدث عن 

الكويـــت، فقد كان اأول مـــا �شمعت عن 

الكويـــت عندمـــا  كنت �شغـــريا، فاأنتم 

تبدون دولـــة قوية ون�شطـــاء ت�شاعدون 

اإخوتكـــم يف الإ�شـــالم، فاحلمد هلل اأننا 

منبهـــرون بعملكـــم، فينبغـــي علينـــا اأن 

نعمـــل بجد بالتعاون مع »م�شلم مي�شن« 

لأننا كل يوم ميكن اأن ننقذ حياة اإن�شان 

من الهالك، ونخرج النا�ص للنور ونفيد 

ي�شيبـــك  فاأنـــت  والدعـــوة.  الإ�شـــالم 

اإح�شا�ـــص رائـــع حينمـــا تدعـــو النا�ـــص 

لالإ�شـــالم، فالإ�شـــالم اأ�شلـــوب حيـــاة، 

ولي�ـــص فقط مـــا نفعله يـــوم اجلمعة اأو 

يف رم�شان، فينبغي علينا اأن ندرك اأننا 

حمظوظون لكوننـــا م�شلمن واأن نفخر 

بذلك. �شكرا. 

م�صاهري اهتدوا

المسلم الجديد كنز 
لألمة إذا ما تم إرشاده 

بشكل صحيح



لقـــد خلـــق اهلل النا�ص جميعـــاً ليكونوا 

قابلن للتغيري امل�شتمر والتجدد الدائم، 

لأن  يف ذلـــك عبـــادة هلل عـــز وجـــل، 

فالتغيـــري والتجدد �شنة كونيـــة اأرادها 

اهلل �شبحانه وتعاىل للنا�ص.

فعندما قـــال فيل�شوف اليونان القدمية 

"هرياقليط�ص" مقولته ال�شهرية "اإنك ل 
ت�شتطيع اأن تنزل النهر مرتن" كان من 

الطبيعى اأن يثـــور لدى الإن�شان العادي 

ت�شـــاوؤل عما مينع من نـــزول النهر مرة 

اأخـــرى، وكان اجلـــواب اأن ميـــاه النهـــر 

تتغري با�شتمـــرار، لذلك فاإن املياه التي 

�شوف تنزل فيهـــا املرة الثانية لن تكون 

هى املياه الأوىل، فقد جرت  يف املجرى 

وحل مكانها اجلديد من املياه.

�شنـــة  وتلـــك  وتتجـــدد  تتغـــري  فامليـــاه 

كونية، والتغري والتجـــدد نتيجة حتمية 

لالختالف الذي خلق اهلل النا�ص عليه، 

لمَومْ  حيـــث يقــــــول �شبحانه وتعـــاىل: {ومَ

ًة  ـــًة ومَاحدمَ عمَلمَ النَّا�ـــصمَ اأمَّ مَ ــكمَ جلمَ بُـّ ـــاء رمَ �شمَ

ِحممَ رمَبُّكمَ  ن رَّ تمَِلِفـــنمَ اإِلَّ ممَ الُـــونمَ خُممْ ومَلمَ يمَزمَ

ُهــــممْ})هود:119-118(. لمَقمَ ِلكمَ خمَ ِلذمَ ومَ

اأن  الإلهيـــة  �شـــاءت احلكمـــة  وهكـــذا 

يكـــون النا�ص خمتلفـــن كي يتمكنوا من 

الو�شـــول اإىل احلق وال�شواب، والدليل 

 
ُ ّ
اء اهلل لمَومْ �شمَ علـــى ذلك قوله تعـــاىل: }ومَ

ـــالمَ تمَُكونمَنَّ ِمنمَ  ى فمَ لمَى المُْهـــدمَ ُهـــممْ عمَ عمَ ممَ مَ جلمَ

اِهِلنمَ} )الأنعام:35(. مَ اجلمْ

والختـــالف يعنـــي تعـــدد فهـــم الروؤية 

الواحدة، وقدمياً قال اأحد احلكماء: اإن 

احلق مل ي�شبـــه النا�ص من كل وجوهه، 

ومل يخطئـــوه من كل وجوهه، بل اأ�شاب 

بع�شهم جهة منه، واأ�شاب اآخرون جهة 

اأخرى.

وقـــد جعـــل اهلل الإن�شـــان مكلفـــاً، اأي 

�شاحـــب م�شوؤوليـــة، الأمر الـــذي اأهله 

لكـــي يكـــون –بتدبـــري اهلل- خليفة  يف 

الأر�ـــص ليعمرها باخلري، وقد كرم اهلل 

الإن�شان وف�شله علـــى جميع الكائنات، 

وهذه الكرامة التي اخت�ص بها الإن�شان، 

ذات اأبعاد خمتلفة.

فهي حماية اإلهية لالإن�شان تنطوي على 

احرتام عقله وحريته واإرادته، وتنطوي 

اأي�شـــاً على حقـــه  يف الأمن على نف�شه 

وعلـــى مالـــه وذريته، ومـــن اأجل �شمان 

الإلهيـــة لالإن�شـــان،  حتقيـــق احلمايـــة 

حـــددت ال�شريعـــة الإ�شالميـــة لنف�شها 

مقا�شـــد خم�شة لتاأكيـــد هذه احلماية، 

وهذه املقا�شد هي حفظ النف�ص والدين 

والعقل واملال والن�شل.

كما اأعطتـــه ال�شريعة حـــق الختالف، 

ومنحتـــه احلريـــة  يف الفعـــل والرتك، 

وحتى يف ق�شيـــة العقيدة الدينية جند 

القـــراآن يوؤكد هذه احلريـــة بكل و�شوح  

اء  ن �شمَ مِْمن ومَممَ لمْيُوؤ اء فمَ ن �شمَ ممَ يف قولـــه: {فمَ

ُفرمْ} )الكهف:29(. لمْيمَكمْ فمَ

ومـــن اأوجـــه حقه يف الختـــالف، جند 

الإن�شـــان يف بع�ـــص حالتـــــــــه يـــرد على 

عمْنمَا}  طمَ
مَ
اأ نمَا ومَ ِمعمْ التعاليـم الإلهية بقولـه: {�شمَ

)النـــور:51(، ويف حـــالت اأخـــرى يـــرد 
يمْنمَا} )البقرة:93(،  �شمَ نمَا ومَعمَ ِمعمْ قائاًل: {�شمَ

كما يخربنا القراآن الكرمي.

وملـــا كان حق الختـــالف منحـــة اإلهية 

لالإن�شـــان، فنجد الإن�شـــان كونه مكلفاً 

األقيت على عاتقه م�شوؤولية مل ت�شتطع 

الكائنات الأخرى حتملها، وقبل الإن�شان 

وحده حتمل هذه امل�شوؤولية بكل ما تعنيه 

من التزامات، ويخربنـــا القراآن الكرمي 

لمَى  انمَةمَ عمَ ممَ
مَ
نمَا الأ �شمْ رمَ بذلك بقوله: {اإنَّا عمَ

مَ  ــنمْ بمـَ
مَ
اأ بمَـــاِل فمَ ِ رمْ�ـــص ومَاجلمْ

مَ
أ ـــاومَاِت ومَالمْ ممَ ال�شَّ

ـــا  لمَهمَ ممَ ـــا ومَحمَ ـــنمَ ِمنمْهمَ قمْ فمَ �شمْ
مَ
اأ ـــا ومَ ِملمْنمَهمَ ن يمَحمْ

مَ
اأ

اُن} )الأحزاب:72(.  إِن�شمَ المْ

والأمانـــة املق�شودة هي اأمانة التكليف، 

وهـــذا يوؤكـــد حقه يف الختـــالف الذي 

هـــو الأ�شل منذ اأن كانـــت بداية الكون 

واخلليقة. 
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احلوار مع الآخر

األصل هو »االختالف«

الشريعة اإلسالمية 
منحت اإلنسان حق 

االختالف وحرية الفعل 
والترك حتى في 

العقيدة



بداأ حديثنا قبل اأ�شهر عن "جاذبية الإ�شالم الجتماعية"، 

تلك التي متثـــل الباب الدائم للدخول يف الإ�شالم، �شواء 

اأكانت دولة الإ�شالم قوية عزيزة اأو �شعيفة مقهورة، تلك 

اجلاذبيـــة التـــي تفتح بالدا مل ت�شلهـــا جيو�ص الفاحتن، 

والتـــي جتذب حتى املحتلـــن لتدخلهم يف دين امل�شلمن. 

ذلـــك اأنـــه اأمر ميار�شـــه امل�شلمون بطبيعتهـــم و�شجيتهم، 

ولهذا فاخلطـــاب متوجه فيها لكل م�شلم، اإذ العطاء فيه 

ل يتوقف على قرار ر�شمي اأو حكومي اإل فيما ندر.

وقد تناولنا يف املقالت املا�شية �شرائح من غري امل�شلمن 

الذين يحتكون باملجتمع الإ�شالمي، فتحدثنا عن ال�شائحن 

وعن اخلـــدم وعن العمال، وحديثنا يف هذه ال�شطور عن 

املو�شريـــن من ال�شفراء والدبلوما�شيـــن واأرباب ال�شنائع 

والأعمـــال واملهارات العلمية الذين يعملون يف بالدنا، يف 

جوانـــب ال�شناعـــــــــة والتعليـــم وامل�شتثمريـــــن، واخرتنا 

لفظ "املو�شرين" لأنه ي�شمل من ا�شتغنى عن النا�ص ومن 

فا�ص عنده املال.

واملو�شـــرون �شريحة اأ�شعـــب من �شابقيهـــا، فاأولئك لهم 

حاجـــات تفتح لنا اأبواب قلوبهم؛ فال�شائح مت�شوق ملعرفة 

ما لدينا من جديد وغريب عليه، واخلادم والعامل حمتاج 

اإىل ما ي�شد حاجته، بينما ذلك املو�شر مطلوٌب ل طالب، 

ولعله يف كثري من الأحيان يكون متعاليا مرتفعا، قدم من 

بالد اأغنـــى واأف�شل تقدما، فهو ينظـــر اإلينا واإىل بالدنا 

وثقافتنا من عٍل.

اإل اإنهـــم واإن كانـــوا اأ�شعب فهم كذلك اأقـــوى اأثرا واأكرث 

فاعليـــة من غريهـــم، اإن كتـــب اهلل لهم الهدايـــة، فاإنهم 

اأبواب اأقـــوام ذوي علم وغنى ونفوذ، ودوائر تاأثريهم من 

ال�شعـــة والنت�شـــار ل تقـــارن بغريهم، ثم اإنهـــم -بعد كل 

هـــذا- فيهم بع�ٌص من نف�شيـــة ال�شائح الذي يتعرف على 

بالد واأفكار واأنا�شي غريبة، وبع�ص من روح العامل فيما 

يرجوه من مك�شب واأموال، في�شح يف حقه بع�ص ما قلناه 

يف املقالت املا�شية من و�شائل واأفكار.

االحتضان 
اإلسالمي لغير المسلمين 

)الموسرين(
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واملدخل اإىل جميع النا�ص هو الأخالق، 

فهـــي اأمـــر م�شطـــرد يف حـــالت مـــن 

اأ�شلموا من جميع ال�شرائح وامل�شتويات، 

واأمـــر الأخالق ل جمال لـــه اإل املعاملة 

ول ينفع فيه التنظري، ومدخل الأخالق 

وا�شع ف�شيح من اأول الب�شمة العابرة اإىل 

الإغاثـــة يف امللمات وامل�شائب، واأهم ما 

فيـــه املعامالت املاليـــة التي هي املحك 

احلقيقـــي لأخـــالق ال�شـــدق والأمانـــة 

والعدل والإح�شان والزهد وال�شتقامة، 

مما تنطبع النفو�ص بفطرتها على توقريه 

والتاأثـــر بـــه. والأخـــالق كالكنانة كثرية 

ال�شهام، ل تـــدري اأي ال�شهام �شت�شيب 

فتفتـــح القلـــوب، حتى الـــذي اأ�شلم قد 

ل يتذكـــر اأي موقـــف ذلك الذي بداأ يف 

فتـــح قلبـــه لالإ�شالم، لكنـــه يتذكر ذلك 

ال�شعـــور الذي يبـــداأ �شغريا ثم ي�شيطر 

عليه للتعرف على الإ�شالم، وهو �شعور 

تراكمي ناجت لريب عن مواقف �شغرية 

متتابعة واإن كانت متباعدة.

يف رحلتنا لتتبع ق�ش�ص من اأ�شلموا من 

�شريحـــة املو�شرين لنحـــاول ا�شتكناه ما 

مييز هـــذه ال�شريحة وا�شتكنـــاه اأف�شل 

املداخل لها وجدنا ما يلي:

1 - الفراغ الروحي

وذلـــك اأن الإن�شـــان مهمـــا حتققـــت له 

مطالـــب اجل�شـــد فاإنهـــا لـــن تغني عن 

مطالـــب الـــروح، وهذا القلـــق الروحي 

يقوم مقام اجلوع للج�شد، فالبد له من 

اإ�شباع، ومن هنـــا جند كثريا من هوؤلء 

يُ�شلمـــون لأقل �شبب، مثل �شماع الأذان 

اأو �شمـــاع القراآن، حتـــى وهو ل يفهمه، 

وبع�شهم يـــرى �شيئا من حياة امل�شلمن 

فتمثل له لغـــزا حمريا حتى يجد ال�شر 

يف الإ�شـــالم، فيقبـــل عليـــه، وبع�شهـــم 

يحقـــق كافة النجاحـــات التي طلبها يف 

الدنيـــا ثم يجـــد نف�شه مازالـــت تطلب 

�شيئا جمهول.

ولناأخذ مثال على هوؤلء ال�شفري الأملاين 

مـــراد هوفمان، والـــذي اعتنق الإ�شالم 

ملـــا راآه من �شعب اجلزائـــر -الذي كان 

اآنئذ حتـــت الحتالل والقتـــل اليومي- 

مـــن اإميـــان ويقن والتزام، وملـــا راآه من 

مواقـــف اأخالقيـــة نـــادرة مثـــل ال�شائق 

اجلزائري الـــذي عر�ص اأن يتربع بدمه 

لزوجته املري�شة، وترى يف ق�شته �شوقا 

روحيـــا قاهـــرا ل ي�شبعـــه اإل القـــراآن 

الإ�شالمـــي،  الفـــن  وفي�شـــان  الكـــرمي 

يقول: "بـــداأت اأقـــراأ "كتابهـــم" القراآن 

يف ترجمتـــه الفرن�شية، ومل اأتوقف عن 

قراءتـــه منذ ذلك احلن حتـــى الآن... 

بفـــن  الآن  املنـــزل  يف  حمـــاط  اإننـــي 

ــممَّ بفن اإ�شالمي فقط.  جتريدي، ومن ثمـَ

واأدركها اأي�ًشا عندما ي�شتمر تاريخ الفن 

الغربـــي عاجًزا عن جمرد تعريف الفن 

الإ�شالمـــي. ويبـــدو اأن �شـــره يكمن يف 

ح�شور الإ�شالم يف حميمية �شديدة يف 

كل مظاهـــر هذا الفـــن، كما يف اخلط، 

والأرابي�شـــك، ونقو�ص ال�شجاد، وعمارة 

امل�شاجـــد واملنـــازل واملدن. اإننـــي اأفكر 

كثـــرًيا يف اأ�شرار اإ�شـــاءة امل�شاجد، ويف 

بنـــاء الق�شور الإ�شالميـــة، الذي يُوحي 

بحركة متجهـــة اإىل الداخل، بحدائقها 

الوارفـــة،  بظاللهـــا  باجلنـــة  املوحيـــة 

وينابيعها وجماريها املائية، ويف الهيكل 

الجتماعـــي -الوظيفـــي الباهر للمدن 

الإ�شالمية القدمية".

ويف عام 2000م اأ�شلم ال�شفري الإيطايل 

لدى ال�شعودية توركواتو كارديللي، وذكر 

اأن اإ�شالمـــه اإمنا هو تتويج لرحلة بحث 

ا�شتمرت ع�شر �شنوات يف التعرف على 

الإ�شالم واأهله وطبائعهم، واأعلن الرجل 

اإ�شالمـــه عـــام 2001 الـــذي يعد وقت 

الذروة يف الهجوم على الإ�شالم وو�شمه 

بالإرهاب واإعالن احلرب العاملية عليه. 

فمـــا كان اأغنـــاه عـــن الإ�شـــالم يف هذا 

الوقـــت وهـــذا الظرف لـــول اأن اأ�شواق 

الـــروح ل م�شكن لها اإل ذلك الطمئنان 

اإىل ما وقر فيها.

2 - الأ�صئلة الكربى

وهـــي من لـــوازم الفـــراغ الروحي، غري 

اأنهـــا تظهر فيمن حقق اأحالمه ومن مل 

يحققهـــا اأو من يبحـــث عن حلم ومعنى 

وغايـــة، وتلـــك الأ�شئلـــة الكـــربى تكرث 

لدى اأ�شحـــاب الراأي والفكـــر والنظر، 

واأهـــل العلم والثقافـــة والأدب، فاأولئك 

القـــوم اأقدر على حتديد امل�شكلة وطرح 

الأ�شئلة وتكوين الأفكار.

وينت�شر عند اأهل كل فٍنّ نوٌع من الأ�شئلة 

امللت�شقة بفنونهم، فعامة اأ�شئلة الأحبار 

والكهنـــة والق�شاو�شـــة هـــي فيما يتعلق 

ب�شـــدق النبـــي حممـــد ]، واملقارنـــة 

بـــن الإ�شـــالم وامل�شيحيـــة، وال�شبهات 

ال�شهـــرية يف هذا املو�شوع، بينما يتعلق 

االحتضان 
اإلسالمي لغير المسلمين 

)الموسرين(

• ال�شفري الأملاين الأ�شبق مراد هوفمان

اعتنق »هوفمان« اإلسالم لما رآه في 
المسلمين من إيمان ويقين والتزام وإيثار
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فكــــــر

الفال�شفـــة واملفكـــرون باأ�شئلـــة احلياة 

واملـــوت وامل�شري، اأ�شئلـــة اخلري وال�شر 

والعدالـــة والظلم وال�شعـــادة والتعا�شة، 

ويكون الأدباء والفنانون وال�شعراء اأكرث 

فرديـــة ومبا�شـــرة اإذ يـــدور بحثهم عن 

الإن�شان والرغبات وال�شهوات وال�شعادة 

والتعا�شة ونحو هذا.

)اأول(  اأجـــاد  مـــن  لهـــم  تي�شـــر  فـــاإذا 

ا�شتيعابهم اإن�شانيا ثم )ثانيا( حماورتهم 

علميا وباأدب، فاملظنون اأنه يفلح معهم، 

م لهـــم  اإن �شـــاء اهلل، ل�شيمـــا اإن قـــدمَّ

منظورا خمتلفا للحياة، اأو لم�ص جوابه 

حـــرية قائمـــة ملتهبـــةمل حت�شـــل على 

جواب �شاٍف بعد.

وعامـــة مـــا يحـــدث حينئـــذ ل يكـــون 

الدخول يف الإ�شالم مبا�شرة، بل اأولئك 

قوم ي�شتكملـــون طريق البحث واملعرفة 

مـــا  ويختـــربون  فيتاأملـــون  باأنف�شهـــم، 

قيـــل لهم، ثـــم تاأتي حلظـــة دخولهم يف 

الإ�شـــالم كثمرة نهائيـــة، لكنها تكون يف 

ذات الوقـــت انطالقـــة اأخـــرى، وثمـــرة 

تاأتـــي بعدها بثمرات خالـــدات، وغالبا 

مـــا يتحول هـــوؤلء اإىل دعـــاة متميزين 

لالإ�شـــالم ويكون اإنتاجهم الفكري فتحا 

يف بابه.

ولناأخذ مثال على هذا الداعية العاملي 

ال�شهـــري يو�شـــف ا�شت�ص، والـــذي اأ�شلم 

علـــى يد رجل م�شلـــم اجتذبه بالأخالق 

الطيبـــة ثـــم بالإجابـــات الب�شيطـــة عن 

الإ�شـــالم وامل�شيحية ف�شـــار من الدعاة 

العامليـــن، ولقد و�شـــف يو�شف ا�شت�ص 

اأخـــالق الرجـــل الـــذي اهتـــدى علـــى 

يديـــه بقوله: "مثل هـــذا الرجل ينق�شه 

جناحان وي�شبح كاملالئكة يطري بهما"، 

وبعد مناق�شـــات امتـــدت ل�شهور كانت 

هـــذه الليلة التي ي�شفها بقوله: "م�شينا 

وتكلمنـــا طوال تلك الليلـــة، وحان وقت 

اأن  اأيقنـــت  عندهـــا  الفجـــر..  �شـــالة 

احلقيقـــة قد جاءت اأخـــرياً، واأ�شبحت 

الفر�شـــة مهيئة اأمامـــي... اأذن الفجر، 

ثـــم ا�شتلقيت على لوح خ�شبي وو�شعت 

راأ�شـــي علـــى الأر�ص، و�شاألـــت اإلهي اإن 

كان هنـــاك اأن ير�شـــدين... وبعد فرتة 

رفعـــت راأ�شـــي اإىل اأعلـــى فلـــم اأحلظ 

�شيئاً، ومل اأر طيوراً اأو مالئكة تنزل من 

ال�شماء، ومل اأ�شمع اأ�شواتاً اأو مو�شيقى، 

ومل اأر اأ�شـــواء... اأدركت اأن الأمر الآن 

اأ�شبـــح مواتياً والتوقيـــت منا�شباً، لكي 

اأتوقف عن خداع نف�شي، واأنه ينبغي اأن 

اأ�شبـــح م�شتقيماً م�شلماً... عرفت الآن 

ما يجب علي فعله".

ومـــن هنا نـــدرك اأنـــه ينبغـــي اأن يكون 

لهذه ال�شرائح من يتوجه لها من الدعاة 

والعلمـــاء، خ�شو�شا وبع�ص منها مهمته 

هـــو التوا�شـــل والتعـــرف -كال�شفـــراء 

والدبلوما�شيـــن والإعالميـــن والأدباء 

تكـــون  واأن  والر�شامـــن-  وال�شعـــراء 

هـــذه الفرقة من الدعـــاة مت�شلحة بحد 

مقبـــول من العلـــوم واملعارف التي متثل 

قاعدة م�شرتكة لإن�شاء ات�شال مع هذه 

ال�شرائح.

ولرمبا بدا الأمـــر �شعبا مع الأوروبين 

والأمـــريكان ملا بينهم وبن امل�شلمن من 

عـــداوة، ل�شيما و�شفاراتهـــم وو�شائلهم 

الإعالميـــة اإما ركن اأ�شيـــل يف ال�شراع 

ال�شيا�شـــي اأو على الأقـــل لي�شت بريئة 

منـــه، علـــى اأن الأمر ي�شتحـــق املحاولة 

يف كل حـــن ومع كل اأحـــد، ولكن يبقى 

ال�شـــوؤال عن اإ�شهامنـــا يف التوا�شل مع 

الإفريقيـــة  الـــدول  �شفـــراء وجاليـــات 

اجلنوبيـــة،  اأمـــريكا  ودول  والآ�شيويـــة 

فاأولئك اأقرب منال واأوطاأ منزل.

ومـــن الو�شائـــل التي ينبغـــي طرقها هو 

فتح الأبواب ملا ي�شمـــى بـ"الدبلوما�شية 

ال�شعبية" التي تفتح الباب اأمام الدعاة 
واملراكز الإ�شالمية واملتطوعن للتوا�شل 

مـــع ممثلـــي هـــذه الـــدول وجالياتهـــا، 

واإمكانيـــة ال�شتفـــادة منهـــم يف متتـــن 

اأوا�شـــر العالقـــة بن بلداننـــا وبالدهم 

ون�شر الدعوة فيها.

واإن اعتبـــار هـــوؤلء من املوؤلفـــة قلوبهم 

�شيجعل لهم ن�شيبا يف م�شارف الزكاة، 

ولقد كان نبينا ] يعطي املوؤلفة قلوبهم 

العطـــاء الكبري، حتـــى لياأخـــذ الواحد 

منهـــم ما بن جبلن مـــن الغنم فيذهب 

اإىل قومه قائـــال "اأ�شلموا، فاإن حممدا 

يعطي عطاء من ل يخ�شى الفقر"، وكم 

دخـــل الإ�شـــالممَ اأقواٌم ملـــا فيه من حظ 

الدنيـــا ثم �شار الإ�شالم اأحب اإليهم من 

اأنف�شهم واأبنائهم والنا�ص اأجمعن. فمن 

كان ميلك العطاء فال يبخل به.

ومـــن الو�شائـــل اجلديـــدة مـــا ابتكرته 

بع�ص املراكز الإ�شالمية من جمع بع�ص 

هـــذه اجلاليات ليعي�شـــوا يوما يف حياة 

• الداعية العاملي ال�شهري يو�شف ا�شت�ص

جذب اإلسالم »يوسف أستس« بما جاء به 
من أخالق مثالية وإجابات شافية كافية 
لكافة تساؤالته
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امل�شلمن، فيدخلون امل�شجد وميار�شون 

ال�شالة ورمبا ال�شيـــام وترتدي الن�شاء 

احلجاب، ومنها كذلك فكرة الحت�شان 

العائلـــي بالإقامة لدى عائلة م�شلمة ما 

تي�شر لها من اأيام اأو اأ�شابيع، 

لكـــن ينبغـــي التنبه اإىل اأمـــر مهم، وهو 

اأن هـــذا العطاء باملال وهذا الحت�شان 

الجتماعـــي اإمنـــا يجـــب اأن يكـــون من 

مو�شع القوة والعـــزة والوعي والنتباه، 

ر على  واأل ي�شوبه من الأمور ما قد يُف�شمَّ

اأنه بالهة و�شذاجة واإعجاب وتودد نابع 

من موقـــع املنهزم نف�شيـــا اأمام خ�شمه 

احل�شاري. فكم حملـــت اإلينا مذكرات 

امل�شت�شرقن والرحالة واجلوا�شي�ص من 

هذه الأنباء ح�شرات، فما اإن يظن اأولئك 

القوم اأنهم يف مو�شـــع الرغبة والرهبة 

والتفـــوق احل�شـــاري والعلـــو النف�شـــي 

حتى تنقلب الأمور، واإن ق�ش�ص لورن�ص 

كى. العرب واأ�شرابه اأ�شهر من اأن حُتمْ

اإن هـــذا املعنـــى خفـــي يف ق�ش�ـــص من 

اأ�شلمـــوا، لكنـــه مطـــرد فيهـــا، معنـــى 

فيمـــا  والزهـــد  بالإ�شـــالم  العتـــزاز 

عندهـــم، ومـــن املواقـــف العجيبة التي 

ميكن اإيرادها هنا ق�شة الق�ص امل�شري 

اإ�شحـــاق هـــالل م�شيحـــة، والـــذي كان 

يركـــب اإحـــدى املوا�شـــالت العامـــة يف 

القاهرة، ف�شعد اإليها طفل �شغري يبيع 

كتِيّبـــات دينية، فاأعطـــى جميع الركاب 

ومل يعطه منها، يقول: "قلت له: "يا بنّي 

ملاذا اأعطيت اجلميع باحلافلة اإل اأنا؟". 

فقال: "ل يا اأبونـــا اأنت ق�شي�ص". وهنا 

�شعرت وكاأّنني ل�شـــت اأهاًل حلمل هذه 

مَ�شُه  الكتّيبات مع �شغـــر حجمها {لمَ ميمَ

ّهـــُرون}. اأحلحت عليه ليبيعني  ُطمَ اإِّل املمْ

منها فقال: "ل دي كتب اإ�شالمّية" ونزل، 

وبنزول هذا ال�ّشبي من احلافلة �شعرت 

وكاأّنني جوعان، ويف هذه الكتب �شبعي، 

وكاأّننـــي عط�شان وفيهـــا �شربي. نزلت 

خلفه فجرى خائفاً مّني فن�شيت من اأنا 

وجريت وراءه حّتى ح�شلت على كتابن. 

عندمـــا و�شلـــت اإىل الكني�شـــة الكربى 

املرق�شّيـــة(  )الكاتدرائّيـــة  بالعّبا�شّيـــة 

ودخلـــت اإىل غرفـــة الّنـــوم املخ�ّش�شة 

للمدعّويـــن ر�شمّيـــاً، كنـــت مرهقـــاً من 

ال�شفـــر، ولكـــن عندمـــا اأخرجـــت اأحد 

الكتابـــن وهو )جزء عـــم( وفتحته وقع 

ب�شري على �شـــورة الإخال�ص فاأيقظت 

عقلـــي وهـــزت كيـــاين. بـــداأت اأرددها 

حتـــى حفظتها، وكنـــت اأجد يف قراءتها 

راحـــة نف�شية واطمئنانـــاً قلبياً و�شعادة 

روحية".

لقد كان ذهن هذا الق�ص ميور بالأ�شئلة 

وال�شكـــوك قبـــل هـــذا املوقـــف، لكـــن 

ال�شاهد منـــه اأن الفتـــى ال�شغري كانت 

لديـــه هذه العزة الفطرية،  والتي جعلته 

ينـــزه بيع تلك الكتب لق�ٍصّ مهما بذل له 

فيها من املال، ومقام الدعوة ل ينف�شل 

عـــن مقام العتزاز، كما اأن مقام الكرم 

والعطـــاء ل يتنافـــى مـــع مقـــام الوعي 

واليقظة. 





أسطورة الجماعة
يلال تطوع

اأنــــوار الزنــكي / م�شوؤولة العالقات العامة بالفريق التطوعي

@AnwarAlzanki

، تتخلله اأطياف  كان هنـــاك لقاءٌ يومـــيٌّ

ال�شم�ـــص الدافئـــة، تنحني لـــه اأغ�شان 

ال�شجـــر لت�شبـــغ ظاللهـــا عليـــه، حتلق 

اأ�شراب من الطيـــور اآتية من كل مكان، 

حتمل قمحا فيـــه �شفاءٌ لالأبدان، زهرا 

بعبرٍي روحيٍّ يتزين من كل الألوان.

قطراٌت من حب وعطاء تروي الظماآن، 

ن�شمـــاٌت مـــن تلـــك ال�شطـــاآن حُتيي يف 

كايانا،  القلـــب الإميان، هـــذا رو�ـــصُ حمَ

فلـــكل يد متتد بال حرمان، هلل ويف اهلل 

تاآخـــت اأرواح الأخـــوان، وذات �شبـــاح، 

وفـــوق ذاك الرو�ـــص الفّتـــان، خّيم ليٌل 

�شاحـــب! مل ت�شـــرق ال�شم�ص! جتمدت 

حنجـــرة الأطيار، ماعـــادت تعزف تلك 

الأنغام، ل الزهر عاد له لون، ل ال�شم�ص 

بدفٍء تت�شلل، ل الن�شمات غدت حتيي 

قلبا تغلبـــه الحزان! ماعاد هنالك اأمل 

يولد من تلك الأرحام!!

هل تعلم ما تلك الرو�شة؟ ماذاك الطري 

وماالأغ�شان؟!

تدعـــى  اأ�شطـــورة ذات هيبــــــــــة  هـــي 

“اجلماعة”..
فحن تتوقف ال�شم�ص عن الإ�شراق يحل 

ال�شتـــاء، متوت الأزهـــار، يهاجر �شرب 

الأطيـــار، تفقد الرو�شة الغناء جمالها، 

هكذا هم بنو الب�شر، منظومة متكاملة، 

ولوتخلف فرد لتاأخرنا يف الو�شول اأو قد 

لن�شـــل! فبالعمل اجلماعي بُنيمَ الهمَرم، 

ًنا يف احلروب، واإن  وكان النت�شـــار ديدمَ

الأحـــالم العظيمة ل ميكـــن اأن تتحقق 

بجهـــد فـــردي، حتـــى قائـــد اجلماعة 

ليحـــق له اتخـــاذ قـــرارات فردية دون 

م�شورة ممن يعملون معه.

اأمل تلحـــظ اأ�شـــراب الإوز كيـــف تهاجر 

جمتمعة تت�شـــكل يف ال�شماء على هيئة 

غريبة كالرقم 8 ؟

ثبـــت علميـــا اأن الإوز يزيـــد من فاعلية 

طريانه جمتمًعا بن�شبة 71 % باملقارنة 

مع طـــري يطـــري ُمنعـــزل لوحـــده، واإن 

تعـــب قائدهم فاإنه ي�شمـــح ملن فيه قوة 

للمتابعة بت�شدر القيادة.

“واإن مـــن اأروع اللطائـــف التـــي ذكرها 
الدكتـــور طارق ال�شويـــدان يف ذلك: اأن 

من �شلبيـــات العمل الفـــردي اأنه يورث 

الُعجب والِكرب يف النف�ص! وذلك ب�شبب 

و الفرد النجـــاح لنف�شه، اأما اإن كان  زمْ عمَ

الإجنـــاز جماعيـــا فين�شبـــه للمجموعة 

باأكملها، وكذلك من ال�شلبيات اأن العمل 

الفردي ق�شري املدى يعرتيه ال�شعف”.

ومـــن ذلـــك مـــا اأراه اأحيانـــا يف بع�ـــص 

املوؤ�ش�شات التي يخيل اإلينا اأنها ن�شطة! 

وفجاأة تنهار ب�شبب ان�شحاب فرد منها، 

وهـــذا مايثبت لنا فردية اإجنازاتها، لأن 

ال�شخ�ـــص مل ي�شـــرك الآخرين معه يف 

عمله.

واأخـــريا نُذكر اأنف�شنـــا بكلمات نق�شتها 

لنا احلياة:

 مع العمل اجلماعي تكون الأخطاء اأقل 

والإجنازات اأكرب والثمرات اأعظم. 
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الدعوة اإىل اهلل عز وجل ر�شالة امل�شلم 

يف احلياة، رجال كان اأو امراأة، يحمالن 

همها، انطالقا من قولـــه تعاىل: {ادمُْع 

ـــِة  مَومِْعظمَ ـــِة واملمْ ممَ كمْ ِ بِّـــكمَ ِباحلمْ بيـــِل رمَ اإِىلمَ �شمَ

ُن اإنَّ  �شمَ حمْ
مَ
اِدلمُْهممْ بالَّتي هيمَ اأ ــِة ومَجمَ نمـَ �شمَ مَ احلمْ

ِبيلِه ومَُهومَ  نمْ �شمَ لَّ عمَ لمَُم مِبمَنمْ �شمَ رمَبَّكمَ ُهومَ اأعمْ

.{ تمَِدينمَ لمَُم ِباملُهمْ عمْ
مَ
اأ

و�شيفتنا يف هذا العـــدد ال�شيدة اإقبال 

احلجي اإحـــدى هوؤلء ال�شيدات الالئي 

وهنب اأنف�شهن خلدمة الإ�شالم، والدعوة 

اإليه، تبذل يف �شبيل ذلك الوقت واجلهد 

لالرتقاء بدعـــوة غري امل�شلمن، بجانب 

ذلـــك كان لهـــا اهتمام خا�ـــص بالعمالة 

املنزليـــة يف الكويـــت، ولذلـــك قامـــت 

باإعـــداد دليـــل �شامل ثقـــايف اجتماعي 

دعوي، خا�ص بتلك العمالة، يحتوي بن 

دفتيه على كافة اجلوانب يف التعامالت 

�شواء من العامل اأو رب العمل، وتنظيم 

تلـــك العالقـــة، لتحقيـــق ال�شتقرار يف 

املجتمع، وهـــي الغاية املن�شودة، بجانب 

تعريف تلك العمالة بالعادات والتقاليد 

العربيـــة والإ�شالمية، الأمر الذي حقق 

جانبـــا من عمـــل الإدارة الن�شائية، وهو 

دعـــوة غري امل�شلمن. فـــاإىل ما جاء يف 

اللقاء..

بداية.. هل لكم اأن تعرفونا ب�صخ�صكم 

الكرمي؟

اإقبال خالد احلجـــي، اأعمل يف الإدارة 

الن�شائيـــة للجنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم 

بالرو�شة )رئي�شة ق�شم التوعية(.

نبذة عن م�صـــــــواركم الدعوي يف الإدارة 

الن�صائية؟

من خالل عملي كرئي�شة لق�شم التوعية 

نحاول جاهديـــن اإقامة برامج واأن�شطة 

دعوية تثقيفية لغري امل�شلمن يف مواقع 

واأماكن يتم اختيارها لتواجد اجلاليات 

فيهـــا )�شكنـــات املمر�شـــات، �شكنـــات 

العائالت، املدار�ص واجلامعات، وبع�ص 

وزارة  مثـــل  احلكوميـــة،  املوؤ�ش�شـــات 

ال�شجـــن  الأوقـــاف،  ووزارة  ال�شـــوؤون 

املركزي، �شجن الإبعاد(.

كمـــا اأننـــا نحر�ـــص علـــى امل�شاركـــة يف 

امللتقيـــات، ولنـــا م�شاركات مـــع اللجان 

الن�شائية.

قمتـــــــم بتاأليـــــــف كتـــــــاب املر�صـــــــد “دليل 

العمالـــــــة املنزليـــــــة”.. ماهـــــــي الفكـــــــرة 

والأهداف؟

تعتـــرب الكويت من البلـــدان التي تتزايد 

فيها ن�شبة العمالـــة، وقد تعود �شلبا على 

املجتمع، ومن بـــاب امل�شوؤولية امللقاة على 

عاتقنا لتوعية وتثقيف هذه الفئية فكرنا 

بتاأليف كتاب “املر�شد”. 

ما هي اللغـــــــات التي ترجم لها الكتاب، 

وملاذا اخـــــــرتمت تلك اللغات، وهل هناك 

خطـــــــة للتو�صـــــــع يف ترجمتـــــــه بلغـــــــات 

اأخرى؟

هـــذا الكتاب هـــو اجلزء الثـــاين، وقد 

�شدر ب�شبع لغات: اإندوني�شي، جتالوج، 

�شنهـــايل، تاميلـــي، اإجنليـــزي، هندي، 

تلغو، واللغة العربية كدليل لربة املنزل.

ولقد مت اختيار هـــذه اللغات لأنها هي 

اللغـــات ال�شائـــدة للعمالـــة املنزليـــة يف 

الكويـــت، ويف حـــال وجدنا لغات اأخرى 

لفئـــة العمالـــة املنزلية وبكـــرثة ف�شوف 

نحاول ترجمة الكتاب بهذه اللغة.

هل الكتـــــــاب موجه ل�صـــــــريحة العمالة 

الأعمـــــــال  لأربـــــــاب  اأي�صـــــــا  اأم  املنزليـــــــة 

ومكاتب ال�صتقدام؟

الكتاب موجه ل�شريحة العمالة املنزلية، 

وندعـــو كل رب عمـــل احلر�ـــص علـــى 

اقتنائـــه، ففيـــه الفائدة وراحـــة له، لأن 

الكتـــاب فيه ن�شائـــح ومعلومات ثقافية 

بلغة العاملة يف املنزل.

وكذلـــك نحـــاول جاهديـــن التعامل مع 

يف  للم�شاهمـــة  ال�شتقـــدام  مكاتـــب 

توزيـــع الكتاب ملا فيـــه من فائدة كبرية، 

ومعلومات مهمة عـــن الأ�شرة الكويتية، 

واملجتمع الكويتي.

اأبـــــــرز امل�صـــــــكالت التـــــــي نواجههـــــــا مـــــــن 

العمالة املنزلية وما هي احللول؟

لالأ�شـــف اأن طريقة احليـــاة يف الكويت 

فر�شـــت علينـــا حاجتنـــا للعمالـــة، ول 

ن�شتطيـــع ال�شتغناء عنهـــم، وذلك لعدة 

حـــوار: املحرر املحليلقاء حول كتاب

البشرى في لقاء مع  

رئيسة قسم التوعية باإلدارة النسائية للتعريف باإلسالم

 إقبـال خالد الحجي
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اأ�شبـــاب: خروج الوالديـــن للعمل، والأم 

التـــي قـــد تعمـــل اأو تكمـــل تعليمهـــا، 

والواجبـــات الجتماعية، ومـــا فر�شته 

املدنية علينا من م�شوؤوليات.

و يف راأيـــي اأن طبيعة احلياة قد �شببت 

لنـــا كثريا مـــن امل�شـــاكل والتعقيد، مما 

اأدى اإىل تواجـــد �شخ�ـــص اأو اأكـــرث من 

العمالة املنزليـــة يف الأ�شرة، جاءوا من 

بيئات خمتلفـــة وم�شتويـــات اجتماعية 

وثقافية قد تكون متدنية، حاملن معهم 

طباعا وعادات واأخالقيات غريبة على 

املجتمـــع الكويتـــي، واأمرا�شـــا نف�شيـــة 

و�شحيـــة، ممـــا زاد العبء علـــى اأرباب 

الأ�شر ماديا ومعنويا.

ومما يزيـــد الأمر �شوءا اأنهـــم يعي�شون 

معنـــا يف منازلنـــا، فمـــا فيهـــم مربيات 

لالأطفـــال، وطهـــاة للطعـــام، واأعمـــال 

اأخرى يف املنزل.

وللتخفيـــف من هـــذا العـــبء وحماولة 

حـــل بع�ـــص امل�شـــاكل يجـــب اأن يكـــون 

هنـــاك تكاتف وتعاون بـــن عدة جهات 

)حكوميـــة، موؤ�ش�شات، �شركات، مكاتب 

ا�شتقدام للعمالة.(.

ومما ي�شعرين بالأ�شـــى ازدياد امل�شاكل 

وت�شعبها على مـــر ال�شنن، فكثري منها 

مل يكن موجودا من قبل 30 عاما.

و�صـــــــفتم الدليـــــــل باأنه “مر�صـــــــد  ديني 

واأخالقي” هل ق�صدمت بذلك اأنه اأي�صا 

موجه لدعوة غري امل�صلمني؟

نعـــم حر�شـــت علـــى اأن يكـــون الكتاب 

مرجعـــا ثقافيا ودعويا للم�شلمن وغري 

امل�شلمن، فهو دليل �شامل ي�شتفيد منه 

خمتلف امل�شتويات والديانات.

 مـــــــا هي الأهميـــــــة التي تراهـــــــا الأخت 

اإقبال من دعوة العمالة املنزلية؟

اأهم فئة اأرى اأنها بحاجة للدعوة والتوجيه 

والتوعية هي العمالة لحتكاكها املبا�شر 

بجميـــع اأفراد الأ�شـــرة، فيجب تعريفها 

على املجتمع وكيفية التعامل والتعاي�ص 

مع من معها يف املنزل، من رب الأ�شرة، 

والأم، والأولد مـــن اجلن�شن مبختلف 

الأعمال، واجلد واجلدة، ومن معهم من 

العمالة املنزلية من خمتلف اجلن�شيات 

من رجال ون�شاء.

 دور الإدارة الن�صـــــــائية يف دعوة العمالة 

املنزلية؟

اأق�شامهـــا  الن�شائيـــة بجميـــع  لـــالإدارة 

دور كبـــري وفعـــال يف دعـــوة العمالـــة 

املنزليـــة.. يبـــداأ بهـــا ق�شـــم التوعيـــة 

وبرامـــج  وفعاليـــات  اأن�شطـــة  باإقامـــة 

ثقافيـــة توعوية دعوية لغـــري امل�شلمن، 

كمـــا اأن لق�شم املهتديـــات الدور الأكرب 

يف رعاية املهتديـــة واجلاليات امل�شلمة، 

ويكمل ق�شم الف�شـــول الدرا�شية الدور 

الثقـــايف والعلمـــي جلميـــع اجلاليـــات 

وخمتلف الديانات وامل�شتويات الثقافية 

والعلمية.

 اأبـــــــرز الن�صـــــــائح التـــــــي قدمتموها من 

خـــــــالل الكتـــــــاب للتعامل مـــــــع العمالة 

املنزلية؟

يحتوي الكتاب على ن�شائح لربة املنزل 

يف كيفية التعامـــل مع العاملة، وقوانن 

ا�شتقدام العمالـــة املنزلية، كما يحتوي 

علـــى ن�شائح للعاملة تـــدور حول كيفية 

التعامل مع اأفراد الأ�شرة؟، واأخالقيات 

وقيـــم اإ�شالميـــة، والتعامل مـــع الطفل 

وكيفية العناية به؟، والإ�شعافات الأولية، 

وفـــن ترتيـــب وتنظيـــم ونظافـــة املنزل 

واملطبـــخ، واأطبـــاق خمتـــارة )�شلطات، 

مقبـــالت، �شوربـــات، اأطبـــاق �شاخنـــة، 

حلويات(، اللهجة الكويتية، 

 كلمة اأخرية؟

مـــن خـــالل عملـــي يف جلنـــة التعريف 

بالإ�شالم واحتكاكي اليومي باجلاليات 

املتواجدة يف الكويت، وما �شببه تواجد 

هذه الفئات مـــن �شلبيات على املجتمع 

�شعـــرت بامل�شوؤولية امللقـــاة على عاتقنا 

باتخاذ جميع الو�شائل والطرق لإ�شالح 

مـــا ميكـــن اإ�شالحـــه، وتقـــدمي الن�شح 

والإر�شاد ما اأمكـــن، كي نخفف ونعالج 

هذه ال�شلبيات. 

كتاب “المرشد” استشعار 
للمسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه 

العمالة المنزلية

نقوم بالبرامج واألنشطة الدعوية 
التثقيفية لغير المسلمين إينما تواجدوا



العـــالج بالرحمة هو اآخر ما و�شل اإليه 

الغـــرب.. فبعدمـــا ابتعـــد عـــن الفطرة 

الإلهية نتيجة اإحلـــاده وكفره، اأيقن اأنه 

ل �شبيل حلل امل�شكالت الجتماعية اإل 

بتعلم الرحمة، لنقـــراأ ونحمد اهلل على 

اأنه جعلنا م�شلمن..

مـــن وقـــت لآخر يخـــرج الغـــرب بنتائج 

جديـــدة بعد قيامـــه بتجـــارب م�شنية، 

وجنـــد علمـــاء الغـــرب يوؤكـــدون علـــى 

�شـــرورة تطبيـــق هـــذه الكت�شافات من 

اأجـــل �شعـــادة الب�شـــر. والعجيـــب اأنني 

كلمـــا تاأملُت اكت�شافا علميـــا فيه النفع 

والفائـــدة وجدت الإ�شالم قـــد �شبقهم 

اإليه باأربعة ع�شر قرنا!

ومن اآخر ما و�شلت اإليه اأبحاثهم -بعدما 

فقدوا احلب والرحمة والعاطفة ب�شبب 

املادية املفرطة التي و�شلوا اإليها- اأنهم 

اكت�شفـــوا اأهمية "الرحمـــة" يف �شعادة 

الإن�شـــان، واإمكانية تعلـــم الرحمة منذ 

الطفولـــة، واأنـــه ينبغي علـــى النا�ص اأن 

يعلموا اأولدهم "الرحمة"، فكيف بداأت 

الق�شة؟

يف بداية عام 2008 ا�شتخدم الباحثون 

املغنطي�شـــي  بالرنـــن  امل�شـــح  تقنيـــة 

الوظيفي fMRI من اأجل درا�شة تاأثري 

الرحمة لدى الإن�شان على نظام املناعة 

لديـــه وعلى نظـــام عمل الدمـــاغ. وقد 

ك�شـــف هـــذا اجلهـــاز عن ن�شـــاط كبري 

يحـــدث يف اجلزء الأمامـــي من الدماغ 

الـــذي يلعـــب دورا اأ�شا�شيـــا يف عاطفة 

الإن�شـــان. وخرجـــوا بعـــدة نتائج �شوف 

نلخ�شها لندرك يقينا اأن ديننا احلنيف 

قد اأمرنا بهـــذه النتائج م�شبقا، بل هي 

جزء من عقيدتنا واإمياننا.

1 - اإذا اأردت اأن تكون �صعيدا فما عليك 
اإل اأن تتمنى ال�صعادة لالآخرين:

هذه القاعدة يوؤكدها العلماء اليوم، فقد 

وجدوا بنتيجة اأبحاثهـــم اأن ال�شعادة ل 

تتحقـــق مبجرد حتقيق رغبات الإن�شان 

لنف�شـــه، بـــل لبد اأن ي�شعـــى يف حتقيق 

رغبـــات غريه مبا يحبـــه الآخرون، واأن 

الذي ي�شعد الآخرين يكون اأكرث �شعادة 

من الذي يهتم بنف�شه فقط.

ويوؤكـــد الباحثون على قاعدة ذهبية من 

اأجـــل �شعادة اأكرب وعمر مديد، وهي اأن 

حتب اخلري لالآخرين! فقد وجدوا بعد 

�شـــوؤال العديـــد من النا�ـــص اأن الإن�شان 

الـــذي يتمنـــى اخلـــري لغـــريه هـــو اأكرث 

�شعـــادة من اأولئـــك الذين متنـــوا زوال 

النعمة عن غريهم.

وقـــد ل نعجب عندمـــا نعلـــم اأن النبي 

الأعظـــم ] قـــد دعـــا اإىل ذلـــك قبل 

قـــرون طويلة، بل اعترب اإميان املوؤمن ل 

يكتمل اإل بتحقيق هذه القاعدة، عندما 

قال: "ل يوؤمن اأحدكم حتى يحب لأخيه 

ما يحب لنف�شه"، �شبحان اهلل! القاعدة 

ي�شتطيعـــوا  ومل  اإليهـــا  و�شلـــوا  التـــي 

تطبيقها هـــي جزء من اإمياننـــا، األ�شنا 

اأوىل منهم بتطبيق هذه القاعدة النبوية 

ال�شريفة؟

)135( ــ مايــو 2014 ــ جمادي الآخرة 521435

عبد الدائم الكحيل | www.kaheel7.com/arالإعجاز العلمي

العالج بالرحمة.. أسهل طريق للشفاء



2 - الرحمة تن�صط نظام عمل الدماغ:

يوؤكد العلماء الذين اهتموا بهذا البحث 

اأن ممار�شـــة ريا�شـــة "الرحمـــة" تفيد 

الدمـــاغ وتن�شـــط خالياه، بـــل وحتدث 

تغيريا يف عدد اخلاليـــا و�شكل الدماغ 

والعمليـــات التي تتم فيه. وهذا ي�شاعد 

علـــى ال�شفاء من العديد من الأمرا�ص، 

مبجرد اأن تتعلم كيف ترحم الآخرين!

واأقول مـــن جديد: �شبحان اهلل!! األي�ص 

هـــذا بال�شبط هـــو ما اأمرنا بـــه النبي 

الأعظـــم ] عندما قال: "من ل يرحم 

ل يُرحـــم"؟! فبقدر مـــا ترحم الآخرين 

وتعطـــف عليهـــم وتعفو عنهـــم يرحمك 

اهلل ويذهـــب عنك من الأمرا�ص وال�شر 

ما ل يعلمه اأحد اإل اهلل.

3 - تعلـــــــم "الرحمة" يفيـــــــد يف تقوية 
العالقـــــــات الجتماعيـــــــة ويجعلك اأكرث 

ان�صجاما مع الآخرين:

اأكدت الدرا�شة اجلديـــدة التي اأجريت 

اأخـــريا اأن ممار�شـــة "الرحمـــة" تقـــوي 

النظـــام املناعـــي لـــدى الإن�شـــان. فقد 

وجدوا اأن الإن�شان الرحيم يتمتع بنظام 

مناعـــي قوي ومقاومة اأعلى لالأمرا�ص. 

فمن خـــالل اإجراء التجربـــة على عدد 

كبـــري من املتربعـــن تبـــن اأن الإن�شان 

الرحيـــم والـــذي يحـــب اخلـــري لغـــريه 

ويعطـــف عليهـــم، فـــاإن ن�شبـــة اإ�شابته 

بالأمرا�ص اأقل من غريه.

وقد ربط العلماء هذه النتيجة باأبحاث 

اأخـــرى توؤكـــد علـــى ترابـــط ال�شعـــادة 

مـــع طـــول العمـــر مـــع الرحمـــة، فكان 

الإن�شـــان الأكـــرث �شعـــادة هـــو الأكـــرث 

رحمـــة لالآخرين، وهـــو الأكرث بعدا عن 

الأمرا�ـــص، بخا�شـــة اأمرا�ـــص القلـــب. 

وذلـــك لأن هذه الرحمـــة جتعلك اأقرب 

من جمتمعك واأكـــرث ترابطا وان�شجاما 

معـــه، وبالتـــايل فاإن هـــذا ينعك�ص على 

ا�شتقرار عمل القلب.

وهنـــا نقول مـــن جديد: األي�ـــص هذا ما 

نـــادى بـــه نبـــي الرحمـــة عندمـــا قال: 

"ارحمـــوا مـــن يف الأر�ـــص يرحمكم من 
يف ال�شمـــاء"، واهلل لـــو راأى الغرب هذه 

التعاليـــم وعا�شوا معهـــا لكانوا اأول من 

يعتنق الإ�شـــالم، ولكن ق�شرنا كثريا يف 

اإي�شـــال �شوت احلق لهم، ن�شاأل اهلل اأن 

يهيئ لهذه التعاليم من ين�شرها ويبلغها 

لأنا�ص هم باأ�شد احلاجة اإليها.

4 - ممار�صة "الرحمة" يعالج الكاآبة:

يف هـــذه الدرا�شـــة وجد الباحثـــون اأن 

النا�ـــص الرحماء هم اأكـــرث النا�ص بعدا 

عن الكتئاب والإحبـــاط والياأ�ص. ومن 

هنـــا نـــدرك اأهميـــة قولـــه تعـــاىل عن 

اءمَتمُْكممْ  ـــدمْ جمَ ـــا النَّا�ـــُص قمَ يُّهمَ
مَ
القـــراآن: {يمَاأ

ُدوِر  مَا يِف ال�شُّ اءٌ مِل بُِّكممْ ومَ�ِشفمَ ٌة ِمنمْ رمَ ومِْعظمَ ممَ

ِل  مِْمنـــنمَ * ُقلمْ ِبفمَ�شمْ ٌة للمُْموؤ ممَ ُهـــدى ومَرمَحمْ ومَ

ُحـــوا ُهومَ  رمَ لمْيمَفمْ ِلـــكمَ فمَ ِتـــِه فِبذمَ ممَ حمْ ِبرمَ اهلِل ومَ

})يون�ص: 58-57(.  ُعونمَ ممَ ـــا يمَجمْ ٌ مِمَّ ريمْ خمَ

وانظروا كيف تكـــررت الرحمة مرتن، 

لتوؤكد لنا اأن الذي ير�شى بالقراآن �شفاء 

فاإن رحمة اهلل �شتكون و�شيلة ل�شعادته 

وفرحه، فال يحزن بعدها اأبدا.

5 - علماء الغرب: ينبغي علينا اأن نعلم 
اأطفالنا الرحمة:

بعد هـــذه التجارب دعـــا الباحثون اإىل 

�شرورة اأن نعلم الطفل ال�شفقة والرحمة 

والعطف، وقالوا بـــاأن هذه الأ�شياء من 

ال�شهـــل تعلمهـــا و�شوف تعطـــي فوائد 

كبـــرية للمجتمع. ويقـــول الباحثون: اإن 

تعليم الطفل الرحمـــة �شي�شاهم ب�شكل 

كبـــري يف تخفيف اجلرميـــة والعدوانية 

التي اأ�شبحت مر�شا ل �شبيل لعالجه. 

وملخ�ص هذا البحث كما يقول الباحث 

Wisconsin- ديفيد�شون من جامعة

Madison اإن هـــذه الو�شيلة، اأي تعلم 
الرحمـــة، مهمـــة جدا لعـــالج الأطفال، 

بخا�شـــة اأولئك الذين هـــم على اأبواب 

النحراف.

ونكـــرر مـــن جديـــد: اأمل يطبـــق نبينـــا 

] هـــذه الرحمة علـــى اأمت وجه؟ لقد 
�شـــرب لنا امل�شطفـــى ] اأروع الأمثلة 

يف الرحمة عندما عفا عن كفار قري�ص 

الذيـــن اأ�شاءوا اإليه اأ�شد الإ�شاءة، وذلك 

عندما عفا عنهم اأثناء فتح مكة، كذلك 

�شـــرب النبي لنا اأمثلـــة رائعة يف رحمة 

الأطفـــال وح�شـــن تربيتهـــم، فقد روى 

�شيدنـــا اأن�ص بن مالـــك اأنه خدم ر�شول 
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للرحمة تأثير قوي 
على نظام المناعة 

وعمل الدماغ وهو ما 
أثبتته األبحاث



اهلل ] ع�شر �شنن مل يقل ل�شيء فعله 

مل فعلـــت كـــذا، اأو ل�شـــيء مل يفعله ملمَ 

ملمْ تفعـــل كـــذا، هـــل بعد هـــذه الرحمة 

رحمة!

يوؤكـــد العلمـــاء اأن الرحمـــة ينبغـــي اأن 

يتعلمهـــا الإن�شـــان منـــذ اأن يكون طفال 

لتقيـــه �شر النحرافات، و�شوف ت�شاهم 

يف بنـــاء �شخ�شية اأكرث اعتدال، هذا ما 

و�شلوا اإليه بعد معاناة ومرارة وجتارب 

طويلـــة، ولكن الإ�شـــالم وفر علينا عناء 

البحـــث واأعطانا املعلومة جاهزة، ولكن 

لالأ�شـــف جنـــد مـــن يجحـــد وي�شتكرب 

ويعر�ص!

الرحمـــــــة هـــــــي اأول �صـــــــفة هلل يف كتابه، 

ورمبا ندرك بعد هذه احلقائق ملاذا بداأ 

اهلل اأول �شفة له يف كتابه با�شمن هما 

"الرحمـــن الرحيم"، حتـــى اإننا ل نقراأ 
القـــراآن اإل ونبداأ بهـــذه الآية العظيمة، 

ول ن�شلـــي ركعة اإل ونبداأ بها، ول ناأكل 

اأو ن�شـــرب اأو نفعـــل اأي عمـــل اإل ونبداأ 

بـ "ب�شم اهلل الرحمـــن الرحيم". لتبقى 
الرحمـــة يف اأذهاننا ليـــل نهار، فت�شبح 

جـــزءا من حياتنا، وهـــذا ما يفتقر اإليه 

الغـــرب اليوم، حتى وجدوا اأنه لبد من 

تعلم الرحمة من اأجل حل م�شكالتهم.

يكفـــي اأن نعلم اأن ا�شـــم "الرحمن" قد 

تكرر يف القراآن 57 مرة، وا�شم "الرحيم" 

قد تكرر 114 مرة، اأي ال�شعف، و�شفة 

"رحيم" قـــد وردت مرة واحـــدة ك�شفة 
خلري اخللق ر�شول اهلل يف قوله تعاىل: 

ِزيٌز  نمُْف�ِشُكممْ عمَ
مَ
اءمَُكممْ رمَ�ُشوٌل ِمنمْ اأ ـــدمْ جمَ {لمَقمَ

ِمِننمَ  ُوؤمْ لمَيمُْكممْ ِباملمْ ِري�ٌص عمَ ِنتُّممْ حمَ ـــا عمَ لمَيمِْه ممَ عمَ

ووردت   .)128 رمَِحيٌم})التوبـــة:  رمَءُوٌف 

�شفـــة الرحمة يف القـــراآن يف اأكرث من 

مائـــة اآية، وكل هـــذا ليعلمنا اهلل تعاىل 

"الرحمـــة" وليوؤثـــر على نفو�شنـــا بهذه 
التعاليم الرائعة.

ولذلك قال املوؤرخون: مل يعرف التاريخ 

فاحتـــا اأرحـــم مـــن امل�شلمـــن!! فكانت 

ويف  معامالتهـــم  يف  تتجلـــى  الرحمـــة 

اأخالقهـــم ويف فتوحاتهـــم، ويف رفقهم 

باحليوان ويف كل حركة وفعل، وال�شبب 

يعـــود لتعاليـــم القـــراآن القويـــة. هـــذه 

التعاليم هي ما ينادي به الغرب اليوم!

ونقول للملحدين:

اأنتـــم تعرتفـــون باأنكـــم ترتكـــون اأمـــور 

الأخـــــــــــــــالق والت�شريعـــات والقوانن 

لأ�شحــــــــــــــــــاب الخت�شا�ـــص، وهاهم 

اأ�شحـــاب الخت�شا�ص يعـــودون ملبادئ 

القراآن، فلمـــاذا حتاربون هذه املبادئ؟ 

انظـــروا معـــي اإىل هذا النـــداء الإلهي 

املليء بالرحمة، واختـــاروا اأين ت�شعون 

ُفوا  رمَ �شمْ
مَ
اأنف�شكم: {ُقلمْ يمَا ِعبمَاِديمَ الَِّذينمَ اأ

ِة  ممَ نمَُطـــوا ِمـــنمْ رمَحمْ نمُْف�شِهـــممْ لمَ تمَقمْ
مَ
ــى اأ لمـَ عمَ

ِميعـــا اإِنَُّه  نُـــوبمَ جمَ ِفـــُر الذُّ اهلِل اإِنَّ اهلل يمَغمْ

ِنيبُـــوا اإِىلمَ رمَبُِّكممْ 
مَ
اأ ِحيُم. ومَ ُفوُر الرَّ ُهـــومَ المْغمَ

اُب  ِتيمَُكُم المْعمَذمَ
مْ
نمْ يمَاأ

مَ
بمِْل اأ ِلُموا لمَُه ِمـــنمْ قمَ �شمْ

مَ
اأ ومَ

نمِْزلمَ 
ُ
ا اأ نمَ ممَ �شمَ حمْ

مَ
اتَِّبُعوا اأ . ومَ ُرونمَ ثُـــمَّ لمَ تُنمْ�شمَ

ِتيمَُكُم 
مْ
نمْ يمَاأ

مَ
ــِل اأ بمـْ بُِّكـــممْ ِمـــنمْ قمَ اإِلمَيمُْكـــممْ ِمـــنمْ رمَ

نمْ 
مَ
. اأ ُعـــُرونمَ نمْتُـــممْ لمَ تمَ�شمْ

مَ
اأ ــة ومَ تمـَ اُب بمَغمْ ـــذمَ المْعمَ

ُت  طمْ رَّ ا فمَ لمَى ممَ ــا عمَ تمـَ رمَ �شمْ تمَُقـــولمَ نمَفمْ�ٌص يمَا حمَ

 . اِخِرينمَ ِنمَ ال�شَّ اإِنمْ ُكنمُْت ملمَ ــِب اهلِل ومَ نمـْ يِف جمَ

ايِن لمَُكنمُْت ِمنمَ  ـــدمَ  همَ
مَ
نَّ اهلل

مَ
ــومْ اأ ومْ تمَُقـــولمَ لمـَ

مَ
اأ

ابمَ  ــرمَى المْعمَذمَ ومْ تمَُقـــولمَ ِحـــنمَ تمـَ
مَ
. اأ املُتَِّقـــنمَ

�ِشِننمَ.  ُحمْ ُكونمَ مـــنمَ املمْ
مَ
اأ ة فمَ ـــرَّ نَّ يِل كمَ

مَ
ــومْ اأ لمـَ

ا  ــتمَ ِبهمَ بمـْ ذَّ كمَ ــكمَ اآيمَاِتي فمَ اءمَتمـْ ـــدمْ جمَ ــى قمَ بمَلمـَ

 . افِريـــنمَ المْكمَ ِمـــنمَ  ــتمَ  ُكنمـْ ومَ تمَ  مْ ـــربمَ تمَكمْ ومَا�شمْ

لمَى  بُوا عمَ ِة تمَرمَى الَِّذيـــنمَ كمَذمَ ــومْممَ المِْقيمَاممَ يمـَ ومَ

نَّممَ  همَ لمَيمْ�صمَ يف جمَ
مَ
ةٌ اأ ـــومَدَّ اهلِل ُوُجوُهُهممْ ُم�شمْ

ي اهلل الَِّذينمَ  . ومَيُنمَجِّ يـــنمَ ِ ربِّ ــوى ِللمُْمتمَكمَ ثمـْ ممَ

وءُ ومَلمَ  ُهُم ال�شُّ مَ�شُّ ِتِهـــممْ لمَ ميمَ ازمَ ـــومْا مِبمَفمَ اتَّقمَ

}، فكـــروا للحظة واحدة  نُونمَ زمَ ُهممْ يمَحمْ

وا�شاألـــوا اأنف�شكم: هل ميكن لب�شر اأن 

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 r e i t b a r t . c o m /
art ic le.php?id=060213161821.
uwwo6evl&show_article=1

اسم "الرحمن" تكرر 
في القرآن 57 مرة واسم 
"الرحيم" تكرر 114 مرة 

ليعلمنا الله الرحمة
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الإعجاز العلمي
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هـــذا الكتـــاب عبارة عـــن جمموعة من 

املحا�شرات، ل ي�شتغني عنها الداعية، 

حيث متثـــل زادا مهمـــا يف الدعوة اإىل 

اهلل عـــز وجل، والزاد هـــو ما بينه اهلل 

مَ  ريمْ نَّ خمَ اإِ ُدوامْ فمَ وَّ تمَزمَ عز وجل يف قولـــه: {ومَ

ومَى}، فزاد امل�شلم تقوى اهلل  اِد التَّقمْ الـــزَّ

عـــز وجـــل املتمثلـــة يف طاعتـــه، والتي 

جتمع بـــن العلـــم والعمـــل، واحت�شاب 

الثواب، واخلوف من العقاب.

ق�شم ف�شيلة ال�شيخ ابن عثيمن -رحمه 

اهلل- هذا الزاد اإىل �شتة اأق�شام:

الأول: اأن يكـــون الداعية على علم فيما 

يدعـــو اإليه: وهـــذا العلم يجب اأن يكون 

�شحيحا، مرتكزا على كتاب اهلل و�شنة 

ر�شولـــه �شلى اهلل عليه و�شلم. فالدعوة 

اإىل اهلل علـــى غري علم خـــالف ماكان 

عليـــه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم، ومن 

ِبيِلي  ــــِذِه �شمَ اتبعـــه، قال تعـــاىل: {ُقلمْ همَ

ِن  ــامْ ومَممَ نمـَ
مَ
ٍة اأ ـــريمَ ــى بمَ�شِ لمـَ ِ عمَ

ّ
ُعـــو اإِىلمَ اهلل دمْ

مَ
اأ

اتَّبمَعمَِني}.

الزاد الثاين: اأن يكـــون الداعية �شابرا 

علـــى دعوته: اأي �شابـــرا على ما يدعو 

اإليـــه، �شابرا على مـــا يعرت�ص دعوته، 

�شابـــرا على ما يعرت�شه هو من الأذى. 

لأن الداعيـــة يـــوؤذى اإمـــا بالقـــول واإما 

بالفعـــل، وهاهـــم الر�شل �شلـــوات اهلل 

و�شالمه عليهم اأوذوا بالقول والفعل.

والثالث: احلكمة، ثم املوعظة احل�شنة، 

ثـــم اجلـــدال بالتي هـــي اأح�شـــن، لغري 

الظـــامل، ثم اجلـــدال مبا لي�ـــص اأح�شن 

للظامل.

اأمـــا الزاد الرابـــع: اأن يتخلـــق الداعية 

بالأخـــالق الفا�شلة بحيـــث يظهر عليه 

اأثـــر العلم يف معتقده، ويف عبادته، ويف 

هيئتـــه، ويف جميـــع م�شلكـــه حتى ميثل 

دور الداعيـــة اإىل اهلل، اأمـــا اأن يكـــون 

على العك�ص من ذلك فاإن دعوته �شوف 

تف�شل واإن جنحت فاإمنا جناحها قليل.

اخلام�ص: اأن يك�شـــر الداعية احلواجز 

التـــي بينـــه وبن النا�ـــص، لأن كثريا من 

الدعـــاة اإذا راأى قومـــا علـــى منكـــر قد 

حتمله الغرية وكراهـــة هذا املنكر على 

اأن ل يذهـــب اإىل هـــوؤلء ول ين�شحهم، 

وهـــذا خطاأ ولي�ـــص من احلكمـــة اأبدا؛ 

بـــل احلكمـــة اأن تذهب وتدعـــو، وتبلغ 

وترغب، وترهـــب ول تقل هوؤلء ف�شقة 

ل ميكن اأن اأم�شي حولهم.

 ولهذا ينبغي للداعية اأن ي�شرب، وي�شرب 

نف�شـــه ويكرههـــا، واأن يك�شر احلواجز 

بينها وبن النا�ص حتى يتمكن من اإي�شال 

دعوتـــه اإىل من هم يف حاجة اإليها، اأما 

اأن ي�شتنكـــف فهذا خـــالف ماكان عليه 

الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم.

ويختتـــم الكاتب بالزاد ال�شاد�ص املتمثل 

يف اأن يكـــون قلب الداعية من�شرحا ملن 

خالفـــه، ل�شيمـــا اإذا كان الـــذي خالفه 

ح�شن النية واأنه مل يخالفه اإل مبقت�شى 

قيام الدليل عنده، فاإنه ينبغي لالإن�شان 

اأن يكـــون مرنا يف هذه الأمـــور، واأن ل 

يجعـــل من هذا اخلـــالف مثارا للعداوة 

والبغ�شاء، اللهم اإل رجل خالف معاندا 

بحيـــث يبن له احلق ولكـــن ي�شر على 

باطلـــه، فاإن هـــذا يجـــب اأن يعامل مبا 

ي�شتحـــق اأن يعامل به مـــن التنفري عنه 

وحتذير النا�ص منـــه لأنه تبن عداوته، 

حيث بن له احلق فلم ميتثل. 

زاد الداعية إلى الله
املوؤلــــــف: حممد بن �صالح العثيمني – الإعداد: فهد نا�صر ال�صليمان  - عدد ال�صفحــــــات: 34 �صفحة من القطع الو�صط 

ح�صاد الكتب

الداعية البد أن يجمع 
بين العلم والعمل 
واحتساب الثواب 

والخوف من العقاب



اأفـــاد �شالح اأبا اخليل مديـــر اإدارة الإعالم الديني يف وزارة 

الأوقـــاف وال�شوؤون الإ�شالمية وامل�شـــرف العام على امل�شروع 

القيمـــي لتعزيـــز العبـــادات “نفائ�ص” باأن فال�شـــات التوعية 

املروريـــة )اأمان( تبث حاليا عرب �شبـــكات “كيوميديا ووات�ص 

والر�شالة”، و�شوف ت�شتمر �شمن خطة متكاملة يتم فيها بث 

برامج الإدارة تباعا.

 واأكـــد اأبـــا اخليـــل اأن ذلك يتوافـــق مع ا�شرتاتيجيـــة الوزارة 

واأهدافها الراميـــة اإىل تقدمي الربامج الإعالمية والإعالنية 

التـــي تعمـــل على تثقيـــف الفئـــات العمرية املختلفـــة بقيمنا 

ومبادئنـــا املنبثقة من رحاب الديـــن وتعاليمه، م�شريا اإىل اأن 

الـــوزارة حتر�ص دائما على و�شول ر�شالتها عرب كل الو�شائل 

املمكنة، وذلك حتقيقا ملبداأ النت�شار من ناحية، واإدراكا منها 

باأهمية الإعالم القيمي ودوره يف نه�شة املجتمعات وتقدمها 

من ناحية اأخرى.

وتطـــرق اأبا اخليل اإىل الأو�شاع التـــي تعي�شها الأمة يف هذه 

الآونـــة موؤكـــدا اأنها تتطلـــب درجة من الفطنـــة ومللمة القوى 

وتوحيـــد اجلهود الدينية والإعالمية والرتبوية والجتماعية، 

ملواجهـــة موجة الأفكار واملعتقـــدات والتوجهات التي يحاول 

بع�شهـــا اخرتاق عقـــول اأبنائنا من خاللهـــا، م�شتغال �شعف 

الوعي الديني والفكري والثقايف يف ظل اإعالم هادف مازال 

يفتقر اإىل الكثري من املقومات والإمكانات، متمنيا باأن توؤتي 

كل اجلهود ثمارها املرجوة ونتائجها املن�شودة. 

بث حملة "أمان" عبر شبكات الكيوميديا وواتش والرسالة

“اإلعالم الديني” أهدت “الوطن” سلسلة كليبات دينية ووطنية وأسرية

يف لفتـــة وطنيـــة كرميـــة اأهـــدت اإدارة 

الأوقـــاف  وزارة  يف  الدينـــي  الإعـــالم 

وال�شـــوؤون الإ�شالمية �شل�شلة من اأجمل 

الكليبات والفال�شات الدينية والوطنية 

والتوعويـــة  والجتماعيـــة  والرتبويـــة 

والأ�شرية لقناة الوطن، وذلك م�شاهمة 

منهـــا يف اإثراء اجلانـــب القيمي ب�شكل 

عام، ل�شيمـــا وقد امتالأ الف�شاء بكثري 

من الربامج غري الهادفة.

�شرح بذلك مدير الإدارة وامل�شرف العام 

على امل�شـــروع القيمي لتعزيز العبادات 

نفائ�ـــص، �شالح اأبا اخليل، حيث اأو�شح 

اأن هذه اخلطوة تتوافق مع ا�شرتاتيجية 

الأوقـــاف الراميـــة اإىل تعزيـــز الإعالم 

القيمي التنمـــوي الهادف، ودعم كل ما 

من �شاأنه تقوية اجلانب الديني والوطني 

والرتبـــوي والجتماعـــي والأ�شري، بن 

اأفراد جمتمعنـــا الكويتي، ل�شيما فيما 

يتعلق بال�شباب، باعتبـــاره اأكرث الفئات 

جتاوبا مع العوملة و�شلبياتها.

و�شدد اأبا اخليل على اأهمية تعزيز هذه 

اجلوانب عموما، موؤكدا حاجة ال�شباب 

ب�شفـــة خا�شة ملثل هـــذه الأعمال التي 

تعـــزز بداخلهـــم روح املبـــادئ والقيـــم 

والـــولء والنتماء، وت�شاهـــم دون �شك 

يف تقويـــة الـــوازع الدينـــي لديهـــم مبا 

يعينهم على الوقاية من خماطر العوملة 

و�شلبياتها.

ودعـــا اأبـــا اخليـــل املوؤ�ش�شـــات املعنيـــة 

باجلوانـــب الرتبويـــة والجتماعيـــة اأن 

تعمل على تنمية هـــذه اجلوانب ب�شكل 

دائـــم، لتن�شاأ اأجيـــال واعيــــــــــة وقادرة 

علـــى حتمـــل م�شوؤوليتهـــا ورفـــع رايـــة 

بالدهــــا. 
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خمتارات من الأوقاف كتب: عبدالر�شيــد را�شـــد



اإعـــداد: د. �شفي الدين اأحمد

)135( ــ مايــو 2014 ــ جمادي الآخرة 581435

�صحتك بالدنيا

تفيد البقوليات، وعلى راأ�شها العد�ص والفول والفا�شوليا 

واحلم�ـــص، يف تزويـــد اجل�شـــم بالكثري مـــن العنا�شر 

الغذائيـــة التي قلما تتوافـــر يف م�شادر غذائية اأخرى، 

كمـــا اأن لهـــا فوائد طبيـــة موثقة يف مئـــات الدرا�شات 

لأثرها يف الوقاية وامل�شاعدة يف الت�شايف من الكثري من 

الأمرا�ـــص. يف نف�ص الوقت، ت�شبـــب البقوليات لبع�ص 

النا�ص م�شـــاكل ه�شميـــة، مثل الغـــازات والنتفاخات 

واأحيانـــا �شعوبة يف اله�شـــم، ويرجع ذلك لحتواء تلك 

البقوليـــات املجففة على مادة الفيتيت، وهي ت�شبب يف 

حـــال مت تناولهـــا بكميـــة كبرية لدى البع�ـــص حالة من 

التوعك اله�شمـــي واحتمالية اإعاقـــة امت�شا�ص بع�ص 

العنا�شر الغذائية. 

اإليك بع�ص احللول العلمية: )1( قم بنقع ال�شنف الذي 

�شتتناوله يف كمية من املاء ت�شاوي ثالثة اأ�شعاف كمية 

ال�شنـــف، ملدة ل تقل عـــن 5 �شاعات ويف�شل اأحيانا 7 

اإىل 10 �شاعات على الأقل. )2( �شع ال�شنف املطلوب 

طهيه على النار يغلي بقوة ملدة 10 دقائق، ثم يغلي ببطء 

ملـــدة بن ن�شف �شاعة اإىل �شاعة وحتى �شاعة ون�شف 

)تبعا لنوع البقول( يعمل النقع والغلي على اإزالة ن�شبة 

كبـــرية من مـــادة الفيتيت. بقي اأن نذكـــر ببع�ص فوائد 

البقوليـــات: فهي عالية الأليـــاف، وم�شاهمة يف �شبط 

ال�شكـــر وت�شرع مـــن فقد الوزن الزائـــد ومتنع ال�شمنة 

م�شتقبـــال ملن هو ر�شيق، كمـــا اأن هناك اأنظمة غذائية 

كاملة مبنية عليها! 

ول
حلـ

للعودة
للبقوليات
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تعترب القرفة “الدار�شن” من البهارات التي 

ت�شتخدم لتح�شن طعم الكثري من الأطعمة، 

كمـــا اأن لها ا�شتخدامـــات خارجية جتميلية 

للب�شرة وغريها. 

اجلديـــد اأنها يومـــا بعد يـــوم حت�شد املزيد 

من الدرا�شـــات الطبية التي ت�شري لفوائدها 

املتزايـــدة، ففي درا�شة طبية متت يف جامعة 

بـــال �شتيـــت، مت اإخ�شـــاع 30 �شخ�شا بالغا 

لنظام غذائي من نوعن، ومت الف�شل بن كل 

نـــوع ملدة اأ�شبوع قبل النتقـــال للنوع الثاين، 

النوع الغذائي الأول كان يحتوي على �شحن 

حبـــوب، والثاين يحتـــوي على �شحن حبوب 

مـــع ملعقتن ون�شـــف )ملعقـــة �شغرية( من 

القرفـــة. مت قيا�ص م�شتـــوى ال�شكر يف الدم 

قبل وبعـــد الوجبة ب�شاعتـــن. وجد الأطباء 

اأن معـــدل ال�شكـــر يف الـــدم ينخف�ص بن�شبة 

24 % بعـــد �شاعتـــن من الوجبـــة املحتوية 
على القرفـــة، مقارنة بالوجبة غري املحتوية 

عليه. 

توؤكـــد هـــذه الدرا�شة على درا�شـــات �شابقة 

علـــى  امل�شاعـــدة  القرفـــة يف  لأثـــر  ت�شـــري 

ا�شتجابة اخلاليا لالأن�شولن، وامل�شاعدة يف 

الو�شول للوزن ال�شحي. وت�شاف لدرا�شات 

اأخرى اأكـــدت م�شاهمة القرفة يف احلد من 

ارتفاع الكولي�شرتول وتقليل انت�شار اخلاليا 

ال�شرطانيـــة، وميكن اإ�شافـــة القرفة لل�شاي 

والقهـــوة، وللبهارات علـــى الأطعمة، وللحوم 

و�شمـــن تتبيـــل الدجـــاج، و�شمـــن بهـــارات 

ال�شوربة. 

5 طرق سهلة لالنخراط 
في الرياضة!

ممـــا ل�شـــك فيـــه اأن ممار�شة الريا�شة عمـــود من اأعمـــدة بناء �شحة 

�شليمة ج�شديا ونف�شيا، اإل اأن الكثري ي�شتكي من عدم الت�شجيع اأو امللل 

اأو عدم وجود وقت!

اإليك هذه الطرق ال�شهلة ال�شريعة: )1( ابحث عن رفيق ملمار�شة الريا�شة 

معـــك، �شـــواء كان من العائلة اأو الأ�شدقاء، ي�شاعد ذلك على الت�شجيع 

ب�شـــكل كبري. )2( قلل مدة الريا�شة، ي�شاعد هذا على ت�شجيعك. )3( 

ا�شتخـــدم جدول النجوم! هل تذكـــر اجلدول الذي ن�شتخدمه لالأطفال 

لن�شـــع جنمة يف اليـــوم الذي ل يبلل فيه الطفل الفرا�ص. ا�شنع جدول 

لنف�شـــك اأي�شا لالأيام التـــي متار�ص فيها الريا�شة. ي�شاعدك ذلك على 

بـــذل املزيـــد. )4( اقنت مالب�ـــص ريا�شية جذابة، ي�شاعـــدك ذلك على 

الت�شـــوق لرتدائهـــا وجتربة الريا�شـــة فيها، وينطبق ذلـــك على ديكور 

الغرفـــة اإن كنت متار�ـــص الريا�شة يف البيت )5( اأخـــريا كافئ نف�شك! 

اأ�شـــف �شيئا حتبـــه لنف�شك بعد التمارين، مثال فاكهـــة لذيذة، وانتظر 

اإكمال التمرين لت�شتلمه! 

المزيد 
من الفوائد الطبية

 للقرفـة



تعمل �شركة »املطورون العرب« الآن على 

تزويـــد اململكة العربية ال�شعودية بنظام 

مراقبة لالإنرتنت حديث وم�شتخدم من 

قبل الوليات املتحدة الأمريكية وبع�ص 

الدول الأوروبية، �شيتم مبوجبه التعرف 

على امل�شيئن واعتقالهم.

وتقـــول ال�شركـــة اإن النظـــام الرقابـــي 

اجلديد �شي�شاعـــد على مراقبة و�شائل 

الإعـــالم التقليديـــة وو�شائـــل التوا�شل 

الجتماعـــي على حد �شواء، و�شي�شنف 

النظـــام اجلديد املحتـــوى املن�شور على 

الإنرتنـــت �شواء كان �شلبيـــا اأم اإيجابيا، 

الأفـــراد  اإىل  الو�شـــول  و�شي�شهـــل 

واملوؤ�ش�شـــات التي حتاول زعزعة الأمن 

واخرتاق الفكر، واأو�شح اخلبري التقني 

"احليـــاة"  ل�شحيفـــة  ال�شلمـــان  اأن�ـــص 

ال�شعوديـــة اليوم الأحد اأن نظام "معمل 

التحقيـــق الرقمـــي واجلنائـــي ومراقبة 

و�شبط الإعـــالم التقليـــدي واجلديد" 

يتيـــح التو�ّشل اإىل النقطـــة الأوىل لأي 

حدث، �شواء اأكان يف الو�شائل التقليدية 

اأم اجلديـــدة، مـــن خـــالل الإمكانـــات 

الرقابية التي يتمتـــع بها، ومنها قدرته 

علـــى قـــراءة 13 لغـــة، مـــع تزايدهـــا 

با�شتمـــرار، و570 لهجة عربية، و278 

لهجـــة �شعودية، م�شـــريا اإىل اأن النظام 

يتمكن مـــن ت�شنيف املفردات بناء على 

معانيهـــا، ليتم بعد ذلك اإعطاء اإ�شارات 

تنبيه للجهاز الأمنـــي احلكومي بوجود 

خطر مـــا مت ر�شده يف مواقع التوا�شل 

الجتماعـــي، مـــا يتيح ال�شيطـــرة عليه 

والتفاعـــل معه خـــالل وقـــت باكر قبل 

تفاقمه. 

دراسـة: 
44 % من حسابات "تويتر" 

لم تنشر أي تغريدات

اأكـــدت درا�شة حـــول ن�شاط احل�شابات 

امل�شجلة على "تويرت"، اأن ما يقرب من 

ن�شف تلك احل�شابات مل تكتب تغريدة 

واحدة منذ اأن مت اإن�شاوؤها على ال�شبكة 

الجتماعية.

واأو�شحت الدرا�شة التي قام بها موقع 

Twopcharts لالإح�شاءات، اأن 44 % 
مـــن احل�شابات امل�شجلـــة على "تويرت" 

مل تن�شر اأي م�شاركات حتى الآن، فيما 

قامـــت 30 % مـــن احل�شابـــات بن�شر 

ع�شر تغريدات فقط اأو اأقل.

اأن   Twopcharts درا�شـــة  و�شجلـــت 

13 % فقـــط هـــي ن�شبـــة احل�شابـــات 

امل�شجلـــة الن�شيطة على “تويرت”، وهي 

احل�شابات التي ن�شرت 100 تغريدة اأو 

اأكرث منذ اإن�شائها.

هذا، واأ�شارت الدرا�شة اإىل اأن ما يزيد 

عـــن ن�شـــف امل�شجلـــن يف "تويرت" مل 

ي�شتخدموا �شورة �شخ�شية حل�شاباتهم، 

مكتفـــن بال�شـــورة الرمزيـــة التي يتم 

و�شعها تلقائيا عند اإن�شاء احل�شاب.

وبلغت ن�شبـــة احل�شابات امل�شجلة على 

"تويـــرت" التـــي قامـــت بتغيـــري ال�شورة 
الرمزيـــة الفرتا�شيـــة ب�شـــورة اأخرى 

من اختيارهـــا 47.1 %، فيما اكتفت 

ن�شبـــة 24 % فقـــط باإ�شافـــة و�شـــف 

حل�شاباتهـــم، قـــدرت الدرا�شـــة عـــدد 

احل�شابـــات امل�شجلة على "تويرت" حتى 

الآن بنحو 981 مليون م�شتخدم، فيما 

كانت اآخر الأرقام الر�شمية الواردة عن 

ال�شبكـــة الجتماعيـــة قـــد ك�شفت عن 

وجود 974 مليون م�شتخدم م�شجل.

تلـــك  يف  الـــواردة  الأرقـــام  اأن  يذكـــر 

معـــدل  اإنخفا�ـــص  تعك�ـــص  الدرا�شـــة 

"تويـــرت"،  علـــى  الفعالـــة  احل�شابـــات 

والتي كانت قـــد �شجلت يف اآخر �شهور 

عـــام 2013 املا�شي عـــدد 241 مليون 

م�شتخدم ن�شط �شهريا. 

نظام مراقبة عالمي جديد 
لإلنترنت في السعودية 
للتعرف على المسيئين 
واعتقالهم
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الدعوة الإلكرتونية



ك�شفـــت �شركـــة "كا�شرب�شكـــي لب" عـــن خريطـــة ثالثية 

الأبعاد للعامل تتبع فيهـــا التهديدات الإلكرتونية املختلفة، 

واأعدادها، وتو�شح مـــن خاللها اأكرث الدول امل�شابة جراء 

تلك التهديدات.

وت�شـــري خريطة �شركة احللول الأمنيـــة اإىل اأن رو�شيا تعد 

اأكرث الدول امل�شابة جراء التهديدات الإلكرتونية باأنواعها 

املختلفـــة يف الوقـــت احلـــايل، تليهـــا الوليـــات املتحـــدة 

الأمريكية، ثم الهند التي احتلت املرتبة الثالثة.

و�شنفت "كا�شرب�شكي لب" يف خريطتها فيتنام كرابع اأكرث 

دولة م�شابة يف العامل، تليها اأملانيا يف املرتبة اخلام�شة، ثم 

فرن�شا يف املرتبة ال�شاد�شة، وال�شن يف املرتبة ال�شابعة.

وتاأتـــي اجلزائر حاليـــا يف مقدمة الـــدول العربية امل�شابة 

بربجميـــات خبيثـــة اأو تهديدات اإلكرتونيـــة، وذلك بعد اأن 

احتلـــت املرتبة احلاديـــة ع�شرة عامليـــا، تليها عربيـــا اململكة 

العربيـــة ال�شعودية، والتي حتتل املرتبـــة الع�شرين يف القائمة 

العاملية.

وحتتـــل دولة الإمـــارات العربية املتحـــدة املرتبة الثالثة يف 

قائمـــة الـــدول العربية امل�شابـــة واملرتبـــة 22 عامليا، فيما 

حتتـــل م�شر املرتبة الرابعـــة عربيا و32 عامليـــا، واملغرب 

املرتبة اخلام�شة عربيا و38 عامليا.

وجاءت العـــراق يف املرتبة 50 عامليا كاأكرث الدول امل�شابة 

حـــول العامل، ثم تون�ص )52 عامليا(، ثـــم ليبيا )54 عامليا(، 

ثـــم �شلطنـــة ُعمان )56 عامليا(، ثـــم الأردن )63 عامليا(، ثم 

�شوريا )64 عامليا(. 

تتوّفـــر يف الأجهـــزة التي تعمل بنظام iOS  مثل اآيباد واآيفون 

اإمكانية الرتاجع عن حذف اأو كتابة الن�شو�ص كما هو احلال 

.Z+يف احلوا�شب عن طريق ال�شغط على اأزرار كنرتول

وميكـــن الرتاجع عـــن كتابة اأو حـــذف الن�شو�ـــص من خالل 

حتريك اجلهاز بحركة اهتزازية لتظهر نافذة �شغرية حتتوي 

على خيار الرتاجع، كما ميكن اإعادة نف�ص احلركة من جديد 

لتظهـــر نافـــذة جديـــدة حتتوي على خيـــار اإعـــادة الكتابة اأو 

الرتاجع عن الكتابة. 

“مايكروسوفت” تحدث تطبيق 
“ون نوت” لنظام “أندرويد”

اأطلقـــت �شركـــة »مايكرو�شوفـــت« الأربعـــاء حتديثا جديـــدا لتطبيق 

ت�شجيل املالحظات التابع لها »ون نوت« لنظام الت�شغيل »اأندرويد«.

ويجلـــب الإ�شـــدار اجلديد الـــذي يحمل الرقم 15 مـــن تطبيق "ون 

نـــوت" اإمكانية اإن�شاء مفكـــرات واأق�شام جديدة على خدمة التخزين 

ال�شحابي التابع لـ"مايكرو�شوفت"، "ون درايف" من الأجهزة الذكية 

العاملة بنظام الت�شغيل "اأندرويد" مبا�شرة.

وقالـــت ال�شركة اإنها قامـــت باإ�شالح امل�شكالت التي كان يعاين منها 

الإ�شـــدار ال�شابق، واأ�شافت بع�ص التح�شينـــات على الأداء، وميكن 

مل�شتخدمـــي الإ�شـــدار 4.0 وما فوق من نظـــام الت�شغيل "اأندرويد" 

حتديـــث تطبيق "ون نوت" لديهم اأو تنزيـــل التحديث اجلديد الذي 

ياأتي بحجم 21 ميجابايت من متجر "جوجل بالي". 

الجزائر والسعودية أكثر الدول 
العربية المصابة بالتهديدات 

اإللكترونية

كيفية التراجع/ إعادة كتابة 
النصوص بشكل آلي في أجهزة 

آيفون
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اإعـــــداد: التحريــــر

يف هذا الباب نعر�س جلملة من املقولت 

والعلماء  امل�صت�صـــــــرقني  مـــــــن  للكثريين 

والفال�صفة حول الإ�صالم والقراآن ونبيه 

]، وهي �صهادة من�صفة منهم رغم اأننا 
جند كثريين منهم غري م�صـــــــلمني.. اإل 

اأنها �صـــــــهادة حق اآثروا على اأنف�صهم اإل 

اأن يقولوها.

يكمـــــــل املب�صـــــــر الالهوتـــــــي الهندي ب�صـــــــري 

اأحمد �صاد فيقول: “اإن القراآن الكرمي هو 

الكتـــاب ال�شمـــاوي الوحيد الـــذي يحفظه 

عـــن ظهر قلب األـــوف موؤلفة من الب�شر يف 

خمتلف بقاع الأر�ص، بينما جند اأن الكتب 

املقد�شة الأخرى حمفوظة باخلط املطبوع 

فقط، ومن هنا لو حدث ل�شبب اأو لآخر اأن 

اختفـــت الكتب املطبوعة يظـــل القراآن هو 

كتـــاب اهلل الوحيد املحفـــوظ يف ال�شدور، 

وهكذا يحق له اأن يتباهى باأنه ظل يف ماأمن 

من التحريف، مل ينق�ص منه حرف واحد، 

ومل يزد فيه حـــرف واحد، منذ اأن نزل به 

الوحي على ر�شول اهلل ]. فلي�شت هناك 

اأيـــة تناق�شـــات ول اأخطاء مـــن اأي نوع يف 

القراآن الكرمي، هذا يف الوقت الذي تعاين 

فيه الكتب ال�شماويـــة الأخرى يف ن�شختها 

احلالية الكثري من التغيري والتبديل. وهذا 

�شبب اآخر جعلني اأوؤمن بالإ�شالم”.

»لورافي�صـــــــيا  الإيطاليـــــــة  الباحثـــــــة  اأمـــــــا 

فاغلـــــــريي، فتقـــــــول: »اإن معجـــزة الإ�شالم 

العظمي هي القراآن التي تنقل اإلينا الرواية 

الرا�شخة غـــري املنقطعة، من خالله، اأنباء 

تت�شـــف بيقـــن مطلق. اإنه كتـــاب ل �شبيل 

اإىل حماكاتـــه. اإن كال مـــن تعبرياته �شامل 

جامـــع، ومع ذلـــك فهو ذو حجـــم منا�شب، 

لي�ـــص بالطويـــل اأكرث ممـــا ينبغـــي، ولي�ص 

بالق�شـــري اأكـــرث مما ينبغـــي. اأمـــا اأ�شلوبه 

فاأ�شيـــل فريـــد. ولي�ـــص ثمـــة منـــط لهذا 

الأ�شلوب يف الأدب العربي انحدر اإلينا من 

الع�شور التي �شبقته.

والأثر الذي يحدثه يف النف�ص الب�شرية اإمنا 

يتم من غـــري عو�ص عر�شي اأو اإ�شايف من 

خالل �شموه ال�شليقـــي. اإن اآياته كلها على 

م�شتـــوى واحد من البالغـــة، حتى عندما 

تعالج مو�شوعـــات لبد اأن توؤثر يف نف�شها 

وجر�شهـــا كمو�شوع الو�شايا والنواهي وما 

اإليهـــا. اإنـــه يكـــرر ق�ش�ص الأنبيـــاء عليهم 

ال�شـــالم واأو�شـــاف بـــدء العـــامل ونهايته. 

و�شفـــات اهلل وتف�شريهـــا، ولكـــن يكررها 

على نحـــو مثري اإىل درجـــة ل ت�شعف من 

اأثرها. وهو ينتقل من مو�شوع اإىل مو�شوع 

مـــن غـــري اأن يفقـــد قوتـــه. اإننا نقـــع هنا 

علـــى العمق والعذوبة معـــا -وهما �شفتان 

ل جتتمعـــان عادة- حيث جتـــد كل �شورة 

بالغية تطبيقا كامال فكيف ميكن اأن يكون 

هذا الكتاب املعجـــز من عمل حممد ]، 

وهو العربي الأمي!«.

»ل يـــزال لدينـــا برهان اآخر علـــى م�شدر 

القـــراآن الإلهـــي يف هـــذه احلقيقـــة: وهي 

اأن ن�شـــه ظـــل �شافيا غري حمـــرف طوال 

القـــرون التـــي تراخت ما بـــن تنزيله ويوم 

النا�ـــص هـــذا. واأن ن�شه �شـــوف يظل على 

حالـــه تلك مـــن ال�شفاء وعـــدم التحريف، 

باإذن اهلل، مادام الكون«.

»اإن هـــذا الكتـــاب، الذي يتلـــى كل يوم يف 

طـــول العـــامل وعر�شـــه، ل يوقـــع يف نف�ص 

املوؤمـــن اأي ح�ـــص بامللل. علـــى العك�ص، اإنه 

مـــن طريـــق التـــالوة املكررة يحبـــب نف�شه 

اإىل املوؤمنـــن اأكرث فاأكرث يوما بعد يوم. اإنه 

يوقع يف نف�ص من يتلوه اأو ي�شغي اإليه ح�شا 

عميقا من املهابـــة واخل�شية. اإن يف اإمكان 

املـــرء اأن ي�شتظهره يف غري عمر، حتى اإننا 

لنجد اليوم، على الرغم من انح�شار موجة 

الإميـــان، اآلفا مـــن النا�ـــص القادرين على 

ترديده عن ظهـــر قلب. ويف م�شر وحدها 

عدد احلفاظ اأكرث من عدد القادرين على 

تـــالوة الأناجيـــل عن ظهر قلـــب يف اأوروبا 

كلها«.

»اإن انت�شـــار الإ�شـــالم ال�شريـــع مل يتـــم ل 

عـــن طريـــق القـــوة ول بجهـــود املب�شريـــن 

املو�شولة. اإن الذي اأدى اإىل ذلك النت�شار 

كون الكتاب الذي قدمه امل�شلمون لل�شعوب 

املغلوبة، مع تخيريها بـــن قبوله ورف�شه، 

كتـــاب اهلل، كلمة احلق، اأعظم معجزة كان 

يف مي�شـــور حممد �شل اهلل عليه و�شلم اأن 

يقدمها اإىل املرتددين يف هذه الأر�ص«.

»فيمـــا يت�شل بخلق الكون فاإن القراآن على 

الرغـــم مـــن اإ�شاراته اإىل احلالـــة الأ�شلية 

حـــد  اأي  يقيـــم  ل  العـــامل..  اأ�شـــل  واإىل 

مهمـــا يكـــن يف وجه قوى العقـــل الب�شري، 

ولكنه يرتكهــا طليقـــة تتخذ ال�شبيل الذي 

تريـــد..«. 
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يف هذا الباب ُنقدم جملة من الفتاوى ال�صادرة عن كبار ُعلماء 

الأمـــــــة واملجامـــــــع الفقهية، والتي تهم كل م�صـــــــلم، وزخرت بها 

املو�صـــــــوعات الفقهية وُكتب الفقه والدرا�صـــــــات املتخ�ص�صة يف 

هذا املجال، والتي تتعلق مب�صتجدات احلياة واملعامالت.

امل�شدر: موقع الإ�شالم �شوؤال وجواب

فتاوى الب�صــــرى

هل في اإلسالم نقاط ضعف؟
ال�شـــوؤال: باعتبارنا م�شلمن جددا، فنحن نواجه �شعوبات كثرية 

وانتقادات �شديدة من غري امل�شلمن، هل يجب اأن ل نكون منفتحن 

يف الـــكالم عن مواطن �شعفنا، ونحـــاول اأن نناق�ص املو�شوع من 

جهة غـــري دفاعية، ونبدو وكاأننا نعتذر اأو نت�شرت على الأخطاء؟

اجلواب: احلمد هلل

اأوًل: لي�ـــص يف الإ�شـــــــالم -بحمد اهلل- نقـــاط �شعف يخ�شــــى 

منهـــا امل�شلـــم، فالإ�شالم هو ديـــن اهلل تعاىل املحكـــم، وقد قال 

ًل}»الأنعام:115«، قال  دمْ ًقـــا ومَعمَ دمْ ُت رمَبِّكمَ �شِ ِلممَ َّتمْ كمَ تعـــاىل: {ومَمتمَ

بع�ـــص اأهـــل العلم يف معناهـــا: اأي: �شدٌق يف الأخبـــار، عدٌل يف 

الأحكام .

وقد امـــنت اهلل تعاىل علينا باإكمال الديـــن واإمتام النعمة فقال: 

يُت لمَُكُم  ِتي ومَرمَ�شِ لمَيمُْكـــممْ ِنعمْممَ ُت عمَ مَممْ متمْ
مَ
اأ ــُت لمَُكممْ ِدينمَُكممْ ومَ لمـْ كمْممَ

مَ
{المْيمَـــومْممَ اأ

ممَ ِديًنا}»املائدة:3« . المَ إِ�شمْ
المْ

وكل مـــا يظهـــر لالإن�شان يف نظره يف اأحـــكام الإ�شالم اأنها نقاط 

�شعف فليعلم اأن الق�شور ناجت من خلل املعيار املوجود عنده للقوة 

وال�شعف، لأن بع�ص ما هو حكمة وعدل من اأحكام ال�شريعة قد 

يظنهـــا الإن�شان بخالف ذلك ب�شبب كونها بع�ص هوى النف�ص اأو 

خمالفتـــه ملا اعتاده النا�ص يف حياتهـــم املخالفة لل�شرع، مثل من 

يظـــن اأن قوامة الرجل على املراأة �شعـــف ب�شبب اعتيادهم على 

خالف ذلك الذي هو خمالف للفطرة اأي�ًشا .

ثانًيـــا :والأمر املهم الـــذي ينبغي التنبيه عليه هنـــا: اأنه ل يجوز 

لآحـــاد النا�ـــص الكالم يف اأحـــكام الإ�شـــالم اأو يف تف�شري القراآن 

و�شرح احلديث، بل مرجع ذلك اإىل اأهل العلم الرا�شخن .

والـــذي يحدث هو عر�ص ال�شبهة على عامي من عوام امل�شلمن 

فيحتار يف اجلواب عنها اأو يجيب عليها خطاأ، اأو تبقى يف قلبه 

ويِل 
ُ
�ُشـــوِل واإىلمَ اأ ــومْ رمَدُّوهُ اإِىلمَ الرَّ لمـَ �شبهـــًة ي�شعب عليه ردها، {ومَ

لمَيمُْكممْ  ُل اهلِل عمَ لمَومْلمَ فمَ�شمْ تمَنمِْبُطونمَُه منمُْهممْ ومَ ُه الَِّذينمَ يمَ�شمْ ِلممَ ِر ِمنمُْهممْ لمَعمَ ممْ
مَ
أ المْ

ِلياًل} »الن�شاء:83«.  انمَ اإِلَّ قمَ يمْطمَ تَّبمَعمْتُُم ال�شَّ
تُُه لمَ ممَ ومَرمَحمْ

اللين مع غير المسلمين بقصد الدعوة
ما حكم معاملة غري امل�شلمن بالرفق واللن طمًعا يف اإ�شالمهم؟.

اجلواب: احلمد هلل

اإذا عامل امل�شلم غري امل�شلمن بالرفق واللن طمًعا يف اإ�شالمهم 

واإميانهـــم فهذا ل باأ�ص به، لأنه مـــن باب التاأليف على الإ�شالم، 

ولكن اإذا يئ�ص منهم عاملهم مبا ي�شتحقون اأن يعاملهم به. وهذا 

مف�شـــل يف كتب اأهل العلم ول�شيما كتـــاب “اأحكام اأهل الذمة” 

لبن القيم، رحمه اهلل. 

إهداء غير المسلمين ترجمة معاني القرآن
ال�شـــوؤال: اأحـــاول اأن اأقنـــع بع�ص الن�شـــارى و”اأ�شحـــاب الفكر احلر” 

بالدخـــول اإىل الإ�شـــالم. ويظهـــر عليهـــم الهتمام مبعرفة مـــا يحويه 

القـــراآن. لقـــد قاموا بقـــراءة الإجنيل وهـــم يوؤمنون باأنـــه مقد�ص، لكن 

فيـــه اأمـــور تتعار�ـــص. وقلت لهـــم، يف املقابـــل، اإن القراآن يخلـــو من اأي 

تعار�ـــص، لي�ـــص كمـــا يف الإجنيل املُحـــرَّف، واأنـــه )القـــراآن( يحوي كل 

املعلومـــات التـــي يجـــب اأن يعرفوهـــا والتي تخ�ص هذا العـــامل (احلياة 

الدنيـــا( واليوم الآخر. لكنهم مل ي�شلـــوا بعد اإىل مرحلة القبول بذلك. 

وكو�شيلـــة لإثبـــات ما ذكـــرت، كنت �شاأ�شـــرتي لكل واحـــد منهم ن�شخة 

مـــن ترجمة معاين القراآن ملحمد اأ�شعد. وقـــد وعدوين بقراءته، واأنهم 

�شيخربوننـــي فيمـــا بعـــد براأيهـــم. فهـــل تظن اأن هـــذه فكـــرة جيدة؟.

اجلواب: احلمد هلل

ِميع  نمِْزلمَتُه ِمـــنمْ جمَ ُل ممَ ــزَّ اآًنا، ول تُنمـَ اآمَِن ُقرمْ ـــايِن الُقـــرمْ عمَ ـــُة ممَ ممَ ُ تمَرمْجمَ ــربمَ تمـَ ل تُعمْ

ِريب املعاين،  النَّواحـــي، بل هـــو مثل تف�شري القراآن باللغة العربية، يف تمَقمْ

ةمَ معاين  ممَ ار تمَرمْجمَ �ـــصُّ الُكفَّ وامل�شاعـــدة على العتبار، وعلى هذا يجوز ممَ

ُهممْ تف�شريه باللغة العربية .فتاوى  �شُّ القراآن بغري اللغة العربية، ويجوز ممَ

اللجنة الدائمة 133/4.

اوؤُُهم هذه الرتجمة، وفقنا اهلل واإياك للدعوة اإىل  دمَ وعلى هذا فيجوز اإهمْ

�شبيله باحل�شنى. و�شلى اهلل على نبينا حممد. 



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
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في�صل الزامل / رئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة التعريف بالإ�شالم

باخليــــر نلتقـــي

عرفت اأخي الغايل نـــادر النوري  اأثناء 

الدرا�شـــة اجلامعيـــة عـــام 1972، يف 

جامعـــة الكويت،  وعلـــى مدى اأكرث من 

اأربعـــن �شنـــة عرفتـــه ي�شـــول ويجـــول 

يف مياديـــن اخلـــري، ي�شنـــع الفر�ص اأو 

ي�شارك مع غـــريه يف تنميتها، كان كاأنه 

يف �شباق مـــع الوقت، اأحاديـــث اإذاعية 

ودورات تدريبيـــة وجلـــان خرييـــة، ويف 

ذلك كله كان منوذج الورع واخلوف من 

اهلل عز وجـــل يف جميع تلك الأن�شطة، 

كان بعيـــدا عن النظر يف تق�شري غريه، 

م�شغـــول بتح�شـــن اأدائـــه هـــو، يف اأمر 

عبادته وعمله.

كان رحمه اهلل حمبا للدرا�شة ال�شرعية، 

وطلـــب من العم يو�شـــف احلجي، وزير 

الأوقـــاف، اأن يذهـــب لدرا�شة ال�شريعة 

يف املدينـــة املنـــورة، وكان حا�شال على 

�شهادته اجلامعية يف الإدارة، يقول عن 

ذلك  يرحمه اهلل:

"مل يعرت�ـــص العم يو�شف علـــى البعثة، 
ولكنـــه طلب مني اللتحـــاق باملو�شوعة 

الفقهية مقررا لها، مع ال�شيخ بدر متويل 

عبدالبا�شط وكان رئي�ص املو�شوعة وهو 

مـــن كبـــار علمـــاء الفقـــه، وا�شتمررت 

بالعمـــل يف املو�شوعـــة الفقهيـــة �شنن 

ا�شتفـــدت منهـــا كثـــريا وكان وقتي كله 

يف جمال�شـــة العلماء العاملـــن بها، ثم 

انتقلـــت اإىل اإدارة ال�شـــوؤون الإ�شالمية 

وهـــذه الإدارة خمت�شة بالدعوة وظللت 

فيهـــا 25 �شنة وطلبـــت اإعفائي ليتمكن 

مـــن بعـــدي للرتقـــي لي�شـــل اإىل مدير 

لأننـــي كنت طـــوال هذه الفـــرتة مديرا 

وبذلـــك اأتيح لغـــريي الرتقي، ويف ذلك 

الوقـــت كنت اأخرج من عملـــي بالوزارة 

واأذهب جلمعية عبـــداهلل النوري وكان 

ذلـــك يف اأوائـــل 1981 وكان امل�شـــوؤول 

عنها ال�شيـــخ يو�شف احلجي، وكنت اأنا 

اأمـــن ال�شر يف اجلمعيـــة اأذهب للوزارة 

�شباحـــا ويف امل�شاء متطوعا يف جمعية 

ال�شيخ عبداهلل النوري". 

وقـــد كانـــت له مـــع عمـــه، ال�شيخ عبد 

اهلل النـــوري يرحمه اهلل عالقة خا�شة 

تتجـــاوز القرابـــة العاديـــة، حيـــث كان 

يو�شيه بالو�شطية وعدم التطرف، قال 

هو عن ذلـــك:

اهلل،  يرحمـــه  عبـــداهلل،  العـــم  "كان 
ياأمرين مبالزمة بع�ـــص امل�شايخ الكبار 

مثـــل ال�شيـــخ حممـــد بن اجلـــراح وقد 

در�شت على يد ال�شيـــخ حممد الأ�شقر 

اأ�شول الفقه وعلى يد ال�شيخ عبدالقادر 

العـــاين در�شت اللغـــة العربية، وتعلمت 

علـــى يد علماء كثرييـــن جدا ما دعاين 

اإىل التفكر منذ �شغري والولع بالقراءة 

مـــن عمـــر 10 �شنـــوات، وكان والـــدي 

عنده مكتبة كبـــرية وكان �شاعرا واأديبا 

يعمل يف املحكمة ال�شرعية يقوم بتوزيع 

الفرائ�ص".

بوعبـــداهلل،  نـــادر،  اأخـــي  اهلل  يرحـــم 

فهـــو كمـــا و�شف نف�شـــه يف حبه للعمل 

اخلـــريي، يف جمعية عبـــداهلل النوري، 

اإذ يقـــول: "الطـــري اإذا طار يـــاأكل رزقه 

ويـــاأوي اإىل ع�شـــه، واأنـــا اأجـــد يف هذه 

اجلمعيـــة �شكينتـــي وراحتـــي وخدمـــة 

امل�شلمن و�شعة الرزق وطماأنينة البال، 

والعالقـــات التـــي اأك�شبتني حب الكثري 

وحمبتـــي لهم ويوميا اأتلقى مكاملات من 

كل البالد ت�شاأل عنها".

ن�شـــاأل اهلل اأن يعو�شنا يف فقدك خريا 

واأن يجعلك من اأهـــل الفردو�ص الأعلى 

من اجلنـــة، مـــع النبيـــن وال�شديقن، 

وح�شن اأوؤلئك رفيقا .....   اآمن 

العمل الخيري وحياة نادر

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

مع الزمن








