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العمل اإلنساني

اأقيـــم يف الكويـــت ال�شهر املا�شي املنتـــدى الكويتي الدويل الأول 

للعمل الإن�شاين حتت �شعار »معا لتعزيز ريادة الكويت يف جمال 

العمـــل الإن�شـــاين الدويل« وذلـــك من اأجل جتديـــد التعاون بني 

اجلهات اخلريية الكويتية واللجنة الدولية لل�شليب الحمر.

ومـــن املعروف اأهمية التعـــاون بني املنظمـــات الدولية واجلهات 

اخلرييـــة كافـــة يف الكويـــت، ملا له مـــن تاأثري اإيجابـــي يف تبادل 

اخلـــربات والتعرف على اآخـــر امل�شتجدات يف العمـــل الإن�شاين 

ب�شتى قطاعاته.

ولعـــل تكـــرمي �شمو اأمـــري البالد ال�شيـــخ �شبـــاح الأحمد اجلابر 

ال�شبـــاح موؤخرا كاأمري لالإن�شانية ي�شتدعي تو�شيع نطاق التعاون 

مع خمتلف اجلهات، وحماولة توحيد اجلهود املخل�شة يف العمل 

الإن�شـــاين واخلريي، ولتج�شيد روح العمل اجلماعي الذي عرف 

به اأهل الكويت.

والكويـــت ا�شمها حمفـــور يف التاريخ؛ نظرا للجهـــود الرائدة يف 

جمـــال الدعم الإن�شاين واخلريي، بدعم من قيادة الدولة، وعلى 

راأ�شهـــا �شاحب ال�شمو الأمري، وليـــزال العطاء يتدفق يف هدف 

واحد هو خدمة النا�ص بغ�ص النظر عن اأي �شيء اآخر.

وكان مـــن ال�شروري اختيـــار ال�شراكة خيـــارا ا�شرتاتيجيا نظرا 

لالأزمـــات الإن�شانية التي اجتاحت املنطقة يف ال�شنوات الأخرية، 

وتعاظـــم تداعيات هذه الكـــوارث، ما ا�شتدعـــى تاأ�شي�ص اللجنة 

الكويتيـــة امل�شرتكـــة لالإغاثـــة عـــام 1987 ملواجهـــة م�شاعفات 

في�شانـــات بنغالدي�ـــص حينئـــذ، يف عمـــل خريي اإغاثـــي موحد، 

لتخفيـــف معانـــاة ال�شحايـــا، ثم تطـــور الأمر واأ�شبحـــت اللجنة 

امل�شرتكـــة جمعيـــة م�شهـــرة يف اأكتوبـــر 2012 با�شـــم »اجلمعية 

الكويتية لالإغاثة«.

اإن املنتـــدى الإن�شـــاين خطـــوة اأوىل يف طريق التعـــاون امل�شرتك 

املن�شـــود الـــذي ي�شعـــى لتحقيق الأمـــن وال�شالم وحفـــظ كرامة 

الإن�شـــان، وهو كذلـــك اأ�شا�ص لبناء عالقـــة �شراكة بني اجلهات 

اخلريية واملنظمات الدولية.

وهـــذا املنتـــدى مـــا هـــو اإل ا�شتمرار مل�شـــرية الكويـــت اخلريية 

والإن�شانيـــة، واإتاحـــة الفر�شة لبناء ج�شـــور التوا�شل مع اللجنة 

الدوليـــة لل�شليـــب الأحمـــر، والتعرف علـــى الف�شـــاء الإن�شاين 

بالقانـــون الـــدويل الإن�شـــاين واملعايـــري الدولية ومبـــادئ العمل 

الإن�شاين. 

د.  عبد�ملح�صن �جلار �هلل �خلر�يف 

الأمني العام لالأمانة العامة لالأوقاف

بين الشيخ صباح والشيخ نادر



اأ�شاد نائـــب املدير العام بلجنة 

التعريـــف بالإ�شـــالم املهند�ـــص 

بتعـــاون  الدعيـــج  عبدالعزيـــز 

كافـــة اأهل الكويـــت مع اأن�شطة 

وفعاليات اللجنة، مو�شحاً باأن 

التعريـــف بالإ�شـــالم فخر لكل 

كويتي وم�شلم، كونها تعمل على 

ر�شالـــة الإ�شـــالم، م�شـــرياً باأن 

اللجنـــة بف�شـــل اهلل جل وعال 

ثـــم بتعـــاون وتكاتـــف اجلميع 

معها حققـــت ق�شب ال�شبق يف 

اإجنازات العمـــل الدعوي على 

م�شتوى دول التعاون اخلليجي، 

وغدت منـــارة علمية يق�شدها 

حمبو الدعوة.

جـــاء ذلـــك خـــالل لقـــاء وفد 

التعريف بالإ�شـــالم مع الأمني 

العـــام لحتاد م�شارف الكويت 

الدكتور حمد احل�شاوي، الذي 

رحب بـــدوره بلجنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم مثمنا دورها الفعال 

توعيـــة  جتـــاه  والالحمـــدود 

الوافـــدة،  اجلاليـــات  ورعايـــة 

املميـــزة  باخلدمـــات  م�شيـــداً 

واحليوية التـــي تقدمها اللجنة 

للجاليات الوافدة �شيوف دولة 

الكويت.

وخـــالل الزيارة قـــدم الدعيج 

للح�شـــاوي نبذة عـــن اإجنازات 

اللجنـــة املباركة التـــي حققتها 

خـــالل العام املا�شي والتي كان 

اأبرزها ارتفـــاع اأعداد املهتدين 

اإىل 4807 مهتـــد ومهتدية من 

�شتى اجلن�شيـــات، عالوة على 

�شل�شة كبرية مـــن املحا�شرات 

واللقاءات التوعوية والتثقيفية 

والرتويحيـــة والريا�شيـــة التي 

قامـــت بهـــا اللجنـــة للجاليات 

الوافـــدة، عـــالوة علـــى تنظيم 

اللجنـــة للعديـــد مـــن امل�شاريع 

املميـــزة مثـــل عمـــرة املهتدين، 

ال�شائـــم،  اإفطـــار  وم�شـــروع 

وم�شـــروع اللغـــة العربية الذي 

تهـــدف اللجنة مـــن خالله اإىل 

تعليم اجلاليـــات الوافدة اللغة 

العربية والثقافة الكويتية.

ويف ختـــام الزيارة ثمن الدعيج 

والهتمـــام  البالغـــة  الرعايـــة 

الذي يقدمـــه احل�شاوي للجنة 

موؤكـــدا  بالإ�شـــالم،  التعريـــف 

بـــاأن العمل اخلـــريي والدعوي 

الكويتي، ورثه الأبناء عن الآباء 

والأجـــداد حتـــى غـــدا �شلوكاً 

اأ�شيـــاًل وطبيعـــة متجـــذرة يف 

نفو�شهم. 

�شاركـــت ن�شائيـــة دار النـــوري للتعريـــف بالإ�شالم يف 

امل�شابقة القراآنية التي اأقامها مركز عبداهلل احلميدي 

�شباحي التابـــع لوزارة الأوقاف وال�شـــوؤون الإ�شالمية 

-دار القـــراآن- للم�شتخدمات حتت عنـــوان "اإخوانكم 

خولكـــم"، وذلك مـــن خالل اإ�شـــراك املهتديات اجلدد 

واجلاليـــات امل�شلمة، حيث ح�شـــدن املراكز الأوىل يف 

امل�شابقة.

وقالـــت مديرة الإدارة الن�شائية لـــدار النوري للتعريف 

بالإ�شـــالم �شعاع ال�شمـــري: اإن امل�شاركة تاأتي يف اإطار 

بث روح احلما�شة لدى احلافظات لكتاب هلل عز وجل 

وت�شجيعهن علـــى ال�شتمرار يف حفظ القراآن الكرمي، 

واأي�شـــا بيـــان دور الإ�شالم يف حر�شه علـــى كل فئات 

املجتمـــع، وخا�شة العمالة، واخلـــدم، وذلك برعايتهم، 

واإكرامهـــم، واأعطائهـــم حقوقهـــم، واإ�شعارهم باهتمام 

الإ�شـــالم بهم من خالل اإقامة العدالة الجتماعية بني 

اأفراد املجتمع.

واأ�شـــادت ال�شمـــري بالقائمـــني علـــى مركـــز عبداهلل 

�شباحـــي مـــن خـــالل اختيارهم لهـــذا العنـــوان املهم 

وال�شروري، وهو "اإخوانكم خولكم"، ليقرب امل�شافات 

بـــني رب العمـــل والعامل، في�شبح العامـــل مبثابة الأخ 

ل�شاحب العمل، ليحفظ له كرامته وي�شونها.

ومـــن ناحيتهـــن فقد اأثنـــت امل�شاركات مـــن املهتديات 

واجلاليـــات الإ�شالميـــة علـــى امل�شابقـــة، والقائمـــني 

عليها، ودور جلنة التعريف بالإ�شالم يف الهتمام بهن 

ورعايتهن. 

التعريف باإلسالم في ضيافة اتحاد 
مصارف الكويت

نسائية النوري تحصد المراكز 
األولى بمسابقة "إخوانكم خولكم"
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�لتعريف بالإ�صالم

اأقامت الإدارة الن�شائية بدار املرحوم م�شاعد يو�شف عبدالهادي 

امليلم للتعريـــف بالإ�شالم حفل افتتاح الدار مبنطقة ال�شديق، 

وح�شـــر احلفل بهذه املنا�شبة مديرة الـــدار نورية عبدالهادي، 

وكرميـــة املرحـــوم م�شاعد امليلم الدكتورة دينـــا امليلم نيابة عن 

والدتهـــا ال�شيدة فتـــوح الرفاعي، واأختها ال�شيـــدة نورة امليلم، 

وال�شيـــدة منرية �شلطان ال�شنان م�شوؤولة الفرع الن�شائي بلجنة 

فل�شطـــني اخلريية، وبح�شـــور الإدارة الن�شائيـــة فرع الرو�شة 

ومديرات اأفرع جلنة التعريف بالإ�شالم.

وقالت مديرة الدار نورية عبدالهادي بهذه املنا�شبة: اإن احلفل 

افتتـــح بقراءة للقراآن الكرمي لإحدى املهتديات، ثم األقيت كلمة 

ترحيبيـــة بال�شيـــوف احل�شور، حيث قمنا خاللهـــا ببيان دور 

جلنـــة التعريف بالإ�شالم يف دعوة غري امل�شلمني، وبيان �شورة 

الإ�شالم ال�شمحـــة، ومنهج جلنة التعريف بالإ�شالم يف الدعوة 

اإىل اهلل عـــز وجـــل، مـــن خالل احلكمـــة واملوعظـــة احل�شنة، 

ورعايـــة اجلاليات امل�شلمة بجانب ما تقدمه اللجنة من دورات 

علمية و�شرعية.

واأ�شـــارت عبدالهـــادي اإىل اأن ال�شيدة منـــرية ال�شنان م�شوؤولة 

الفـــرع الن�شائي بلجنـــة فل�شطني اخلريية األقـــت كلمة �شيوف 

احلفـــل، اأ�شادت خاللها باللجنـــة وعملها الذي اأ�شبح اأثره من 

خالل اإ�شهار اإ�شالم اأكرث من 64 �شخ�شا يف الإ�شالم..

واأ�شافـــت باأن احلفل تخلله عر�ص فيديو عن اإجنازات ن�شائية 

التعريـــف بالإ�شالم وفيديـــو عن ق�شة حيـــاة املرحوم م�شاعد 

يو�شف عبدالهادي امليلم واإجنازاته اخلريية.

واختتمت بتوجيه ال�شكر لكل من ح�شر حفل افتتاح دار امليلم 

للتعريف بالإ�شـــالم )الق�شم الن�شائي( مثنية على اجلهد الذي 

تبذله داعيات الفرع من خالل دعوتهن غري امل�شلمات، وتقدمي 

الرعاية العلمية وال�شرعية لهن. 

حر�شـــا مـــن الإدارة الن�شائيـــة للتعريـــف 

بالإ�شـــالم بالرو�شة على الرتقاء بامل�شتوى 

العلمي وال�شرعي ملهتديات الإدارات، قامت 

الإدارة باإقامـــة �شراكـــة دعويـــة مع العديد 

من املوؤ�ش�شـــات والدور الرتبوية �شواء على 

م�شتوى وزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية 

اأو على م�شتوى اللجان واملوؤ�ش�شات الدعوية 

العاملة داخل الكويت.

وقالت مديـــرة العالقات العامـــة والإعالم 

بـــالإدارة الن�شائيـــة عـــذوب العو�شي بهذه 

املنا�شبة: اإن الإدارة قامت بالتن�شيق واإقامة 

�شراكـــة دعوية مع ثالث جهـــات عاملة يف 

املجال الدعوي، وهي اإدارة التنمية الأ�شرية 

مبنطقـــة الرميثية التابعة لـــوزارة الأوقاف 

عبـــداهلل  ومركـــز  الإ�شالميـــة،  وال�شـــوؤون 

املطوع لتحفيـــظ القراآن مبنطقة الرميثية، 

واإدارة التنميـــة الأ�شريـــة مبنطقـــة �شلوى، 

حيـــث مت تنظيـــم دورات دعوية للمهتديات 

اجلدد حتت عنوان "مبادئ الإ�شالم".

واأ�شافـــت العو�شـــي اإن الـــدورات ت�شمنت 

اأركان الإ�شـــالم اخلم�شـــة حيـــث مت تناول 

الإ�شـــالم،  يف  ومفهومهمـــا  ال�شهادتـــني 

وم�شمونهمـــا، وكذلـــك قمنـــا ببيـــان باقي 

الأركان اخلم�شـــة من �شـــالة و�شيام وزكاة 

وحج، باأ�شلوب مي�شـــر و�شهل بحيث تتقبله 

املهتديات اجلدد.

واأثنـــت العو�شـــي علـــى اجلهـــات الثـــالث 

الن�شائيـــة  الإدارة  مـــع  البنـــاء  وتعاونهـــن 

بالرو�شة، م�شرية اإىل الدور الإيجابي لتلك 

اجلهات، وما قمن به من خالل توفري املناخ 

املنا�شب لنجاح الدورة، ويف نهاية الدورة مت 

تكرمي للمهتديات اجلدد. 

تخريج ثالثة فصول دراسية للمهتديات الجدد في الروضة

افتتاح نسائية دار الميلم للتعريف باإلسالم بمنطقة الصديق
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اإقامـــت دار النـــوري للتعريـــف بالإ�شالم -اجلهراء- حما�شرة دعويـــة للجالية البنغالية حتت عنوان "ال�شـــرية النبوية.. درو�ص 

وعرب"، مبنطقة الواحة، ح�شرها 25 �شخ�شا من اأبناء اجلالية، وحا�شر فيها الداعية البنغايل عبدالرب �شردار.

وقال رئي�ص ق�شم الدعاة ح�شن النبهان بهذه املنا�شبة: اإن املحا�شرة تاأتي يف اإطار حملة "ارحم ترحم" التي تقوم بها دار النوري 

للتعريف بالإ�شالم، لدعوة غري امل�شلمني واجلاليات الإ�شالمية املتواجدة، وتهدف اإىل التعريف بال�شنة النبوية �شواء كانت �شنة 

ِطيُعواْ اهلل َوالّر�ُشوَل لََعلُّكْم تُْرَحُموَن}.
َ
قولية اأو فعلية...، وذلك انطالقا من قوله تعاىل: {َواأ

واأ�شاف اأن الداعية دعا اإىل ال�شتفادة من الدرو�ص يف ال�شرية النبوية التي ت�شمنت كل �شوؤون امل�شلم دنيا واآخرة، وفيها املنهج 

الذي يجب اتباعه طاعة هلل ور�شوله ]، م�شريا اإىل اأن ال�شرية النبوية فيها من الدرو�ص والعرب مامل ي�شتخل�ص اإىل الآن.

واختتمـــت النبهـــان بتوجيه ال�شكر للح�شور من اأبناء اجلالية البنغالية، الذين تفاعلوا مع املحا�شرة، واملحا�شرات التي تقيمها 

الدار وخ�ش�شت منها جزءا للجاليات الإ�شالمية. 

�شـــرح مدير الأفرع ومديـــر احلج والعمرة 

يف جلنة التعريف بالإ�شالم املحامي منيف 

العجمـــي باأن ال�شيخة بيبي يو�شف ال�شعود 

ال�شبـــاح التي قامت برعايـــة رحلة العمرة 

لل�شنـــة الثالثـــة على التوايل حتـــت عنوان 

»رحلـــة الوفاء«، قـــد قامت بزيـــارة كرمية 

لفـــرع اللجنة مبنطقة املنقف وذلك لتكرمي 

50 مهتديا ومهتدية ممن قاموا باأداء رحلة 
العمرة الأخرية.

واأ�شاد العجمـــي يف ت�شريحه بدور الأ�شرة 

احلاكمـــة من خالل رعايتهم ودعمهم لدور 

وعمـــل اللجنة يف التعريـــف بالإ�شالم لغري 

امل�شلمـــني باحلكمـــة واملوعظـــة احل�شنـــة، 

ورعايتهـــم للجاليات املتواجـــدة على اأر�ص 

الكويـــت، م�شـــريا اإىل اأن هذا الدعم وتلك 

الرعاية تعد رافدا خرييا من روافد العمل 

الذي تقوم به اللجنة.

واأ�شـــار العجمـــي اإىل اأن ال�شيخـــة بيبـــي 

يو�شـــف ال�شعـــود ال�شبـــاح تقـــوم �شنويـــا 

بالتكفـــل برحلة عمرة للجاليات الإ�شالمية 

واملهتدين اجلـــدد، وهذه هي ال�شنة الثالثة 

علـــى التوايل التي ت�شري فيها رحلة العمرة 

وذلك من باب التكافل الجتماعي، وتنمية 

الوازع الديني لدى اجلاليات.

واأ�شـــاف باأن تكرمي املعتمريـــن بعد اإدائهم 

ملنا�شـــك العمـــرة دليل حب ووفـــاء متاأ�شل 

لـــدى الأ�شـــرة احلاكمـــة الكرميـــة، م�شريا 

اإىل اأن ال�شيخـــة بيبـــي ال�شباح كانت تتابع 

ب�شفـــة يومية �شري رحلة العمـــرة وال�شوؤال 

عن املعتمرين واأحوالهم.

واختتـــم العجمـــي ب�شكـــر ال�شيخـــة بيبـــي 

اليو�شـــف لدعمها ورعايتها الكرمية لرحلة 

العمرة املباركة لل�شنة الثالثة على التوايل، 

وتكرميها للمهتدين واملهتديات.

من ناحيتهـــم فقد �شكر املعتمرون ال�شيخة 

بيبـــي اليو�شف والأ�شـــرة احلاكمة، وكذلك 

جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم، وحر�ـــص اأهل 

الكويت على رعاية ودعم اجلاليات. 

الشيخة بيبي الصباح تكرم معتمري رحلة “الوفاء الثالثة”

"السيرة النبوية.. دروس وعبر" محاضرة للجالية البنغالية بالواحة
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بدعـــوة كرمية من اإحـــدى الأ�شر الكويتية 

قامـــت جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم -دار 

النـــوري الق�شـــم الن�شائـــي- بعمـــل زيارة 

دعوية من خالل م�شروع "الدعوة يف بيت 

العائلـــة" حيث قامت داعيات الفرع بعمل 
يوم دعوي للعامالت لدى الأ�شرة الكرمية 

من غـــري امل�شلمات والالئـــي بلغ عددهن 

)9( �شيـــدات من اجلن�شيـــة "ال�شيالنية - 

الفلبينية".
وقالـــت مديرة الفرع �شعـــاع ال�شمري باأن 

الداعيـــات قمن بزيـــارة الأ�شـــرة ومقابلة 

العامـــالت وتعريفهـــن بالإ�شـــالم واإلقـــاء 

حما�شرة دعوية بعنوان "من هو اخلالق"؟ 

والفلبينيـــة، حيـــث  ال�شنهاليـــة  باللغتـــني 

املفهـــوم  تو�شيـــح  اإىل  تطرقـــن خاللهـــا 

ال�شحيح للتوحيد وعبـــادة اهلل عز وجل، 

وقدمن بالأدلة والإثباتات باأن اهلل عز وجل 

هو اخلالق لهذا الكون واملهيمن عليه، وكيف 

اأن هذا الكون له اإله واحد اأبدع و�شور واأنعم 

علينا بالكثري من النعم.

واأ�شـــارت ال�شمـــري اإىل اأنه وبعـــد انتهاء 

املقابـــالت اأ�شهـــرت اأثنتـــان مـــن الالئـــي 

ح�شرن املحا�شرة اإ�شالمهن، حيث نطقتا 

بال�شهادة فى ح�شور اأفراد الأ�شرة الكرمية 

الذين اأعربوا عـــن �شعادتهم الغامرة بهذا 

احلدث ال�شعيد، على حد تعبريهم، وعلى 

وعد بتجـــدد اللقاء مـــع مقابالت جديدة 

�شاكرين للجنة التعريف بالإ�شالم ودعاتها 

هذه اجلهود اجلبارة.

يذكـــر اأن الدعـــوة يف بيت العائلة هو اأحد 

امل�شاريـــع الرائـــدة التـــي تقـــوم بها جلنة 

التعريف بالإ�شالم. 

حر�شـــا على التعـــاون مع اجلهات التعليميـــة والرتبوية يف الكويت 

وتطبيقـــا لأهـــداف اللجنـــة بغر�ـــص حـــب الدعـــوة يف جمتمعنـــا، 

ا�شت�شافـــت اإدارة ال�شـــوؤون الن�شائية بلجنـــة التعريف بالإ�شالم ما 

يقـــارب 30 فتـــاة من نـــادي بنت النـــور لتحفيظ القـــراآن، ترتاوح 

اأعمارهن بني 13 و16 عاما.

بداأ برنامج الزيارة بكلمة ترحيبية األقتها م�شوؤولة العالقات العامة 

والإعالم عـــذوب العو�شي ت�شمنت �شرح اأهـــداف اللجنة وطبيعة 

عملهـــا، وعر�ـــص لأبـــرز اإجنازات اللجنـــة على هيئـــة فيلم ق�شري 

ا�شتمتعت ع�شوات النادي مب�شاهدته.

بعـــد ذلك قامـــت الفتيات بجولـــة داخل اأروقة اللجنـــة مت خاللها 

زيارة الف�شول الدرا�شية ومقابلة املهتديات اجلدد، و�شماع ق�ش�ص 

الهدايـــة واأثر الإ�شالم على حياتهن، ثم توجهت الفتيات للداعيات 

وقـــد اأده�شهن عدد حـــالت اإ�شهار الإ�شالم لـــدى كل داعية، وقد 

حر�شـــن علـــى ال�شتف�شار مـــن داعيـــات اللجنة عـــن كل ما يدور 

بخلدهن من اأمور ت�شاعدهن يف البدء يف الدعوة.

اختتم اللقاء ببع�ص الن�شائح قدمتها م�شوؤولة العالقات العامة مبا 

يتنا�شـــب واأعمارهـــن كطاعة الوالدين واحـــرتام املعلمني واللتزام 

باللبا�ـــص ال�شرعـــي، امتثال لأمـــر اهلل واتباعا ل�شنـــة نبيه الكرمي، 

كمـــا بينـــت اأهمية التجمل بالأخالق احلميـــدة وخ�شو�شا مع غري 

امل�شلمني واأن امل�شلم احلق ي�شتطيع اأن يكون داعية باأخالقه. 

الدعوة في بيت العائلة تؤتي ثمارها بإسالم سيدتين بالجهراء

نسائية الروضة استضافت 30 فتاة من نادي بنت النور لتحفيظ القرآن

�لتعريف بالإ�صالم



اأكد مديـــر جلنة زكاة الفحيحيـــل التابعة جلمعية 

النجاة اخلريية اإيهاب الدبو�ص اأن اللجنة حري�شة 

علـــى تقدمي الدعـــم والعون وامل�شاعـــدة لأ�شحاب 

العـــوز واحلاجات مـــن الفقراء والأيتـــام واملر�شى 

وامل�شاكـــني، وذلـــك انطالقـــا مـــن مبـــداأ التكافل 

الجتماعـــي الـــذي حث عليـــه الديـــن الإ�شالمي 

احلنيـــف يف اإغاثـــة كل مكروب وتفريـــج الكربات 

عـــن كل مهموم، بغر�ص اإدخال ال�شرور على قلوب 

امل�شلمني، وهو اأحب الأعمال اإىل اهلل  تعاىل.

اأكـــد رئي�ص جلنـــة زكاة الفحيحيل عبـــداهلل الدبو�ـــص اأن اللجنة حري�شة 

علـــى تقدمي الدعم والعـــون وامل�شاعدة لالأ�شر الفقـــرية واملحتاجة، �شواء 

كانـــت داخـــل الكويت اأو خارجهـــا، وذلك حر�شا من اللجنـــة على تفعيل 

مبـــداأ التكافل الجتماعي بني امل�شلمني، وتطبيقا ملبادئ الدين الإ�شالمي 

احلنيـــف، ومت�شـــكا بتوجيهـــات الر�شـــول الكرمي حممد �شلـــى اهلل عليه 

و�شلم، ب�شرورة م�شاعدة وكفالة الفقراء، �شواء كان ذلك عن طريق اإخراج 

الـــزكاة مبختلف اأنواعها اأو الت�شدق علـــى املحتاجني وامل�شاكني من اأبناء 

امل�شلمني.

واأو�شـــح الدبو�ـــص اأن اللجنـــة تقـــدم م�شاعـــدات مالية لالأ�شـــر الفقرية 

واملتعففة، مو�شحا اأن قيمة كفالة الأ�شرة الواحدة يبلغ 80 دينارا �شهريا 

داخـــل الكويـــت، وكفالة الأ�شـــرة الواحدة خارج الكويت تبلـــغ قيمتها 50 

دينـــارا �شهريـــا، م�شـــريا يف الوقت ذاتـــه اإىل اأن اللجنة تكفـــل ما يقارب 

80 اأ�شـــرة داخـــل الكويت وخارجها مبعدل �شهـــري 9 اآلف دينار �شهري  
مبعدل 108 اآلف دينار �شنويا، ولفت الدبو�ص اإىل اأن اللجنة تقوم بتقدمي 

م�شاعـــدات اأو تخ�شي�ـــص رواتـــب �شهرية لالأ�شر الفقـــرية والأرامل، بعد 

اأن يتـــم التاأكد من حاجتهم بعمل درا�شة حالـــة ميدانية لالأ�شرة الفقرية، 

ومبجـــرد اأن يتم التاأكد من حاجة الأ�شرة للم�شاعدة يتم تقدمي امل�شاعدة 

على الفور وفق اأو�شاع تلك الأ�شرة، ومدى حاجتها للم�شاعدة.

وذكر اأن تقدمي تلك امل�شاعدات ما كانت �شتقوم اللجنة بتقدميها لالأ�شرة 

الفقـــرية واملتعففة لول تفاعـــل اأ�شحاب الأيادي البي�شـــاء وذوي القلوب 

الرحيمـــة واأهـــل اخلـــري من اأهل الكويـــت الكرام الذين جبلـــوا على فعل 

اخلـــري، والوقوف بجانـــب الفقراء وامل�شاكني، وتقـــدمي الدعم وامل�شاعدة 

لهـــم، داعيا اإىل �شـــرورة التفاعل مع اللجنة والقيام باإخراج اأموال الزكاة 

وال�شدقات لتنفيذ مثل هذه امل�شاريع اخلريية. 

الفحيحيل: إنشاء مدرسة 
وقفية في المنقف بقيمة 

800 ألف دينار

الدبوس: نكفل 80 أسرة فقيرة داخل 
وخارج الكويت

واأ�شاف الدبو�ص: وبناء على ظروف هذه ال�شرائح 

فـــاإن اللجنة قامـــت باإن�شاء مدر�شـــة خريية وقفية 

يف منطقـــة املنقـــف بقيمة 800 األـــف دينار، حيث 

تـــوزع اإيـــرادات وريع هـــذه املدر�شة علـــى الفقراء 

واملحتاجـــني كم�شاعـــدات �شهريـــة اأو مقطوعـــة، 

م�شريا اإىل اأن اللجنة ت�شع يف املقام الأول م�شاعدة 

كل م�شلم فقري اأو حمتاج، �شواء كان داخل الكويت 

اأو خارجهـــا، واللجنـــة لديهـــا الطمـــوح يف امتالك 

العديـــد من امل�شاريـــع الوقفية التـــي يوظف ريعها 

ل�شالح الفقراء وامل�شاكني.

ودعـــا الدبو�ـــص اأهـــل اخلـــري واأ�شحـــاب الأيادي 

البي�شاء من اأهل الكويت الكرام اإىل �شرورة التربع 

وامل�شاهمـــة باأمـــوال زكاتهـــم و�شدقاتهـــم لتوا�شل 

اللجنـــة تنفيذ م�شاريعها اخلرييـــة، موؤكدا اأنه لول 

ف�شـــل اهلل اأول ثم م�شاهماتهم ملـــا حققت اللجنة 

الإجنازات التي و�شلت اإليها.  
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�لنجـــاة �خلرييــــــة



المعتنقات لإلسالم.. حكايات نساء من كندا وفرنسا
ت�شتحـــوذ الن�شاء علـــى ن�شبة كبرية �شمن املهتدين الغربيـــني اجلدد لالإ�شالم، ول 

توجـــد اأرقام دقيقـــة حا�شمة حول عدد الداخلني يف ديـــن اهلل يف الوقت احلايل، 

ولكـــن بع�ص الدرا�شات امليدانية تقدم بع�ص الأرقام، ففي بريطانيا ن�شرت درا�شة 

مطولة حول اإقبال الربيطانيني على الإ�شالم، ذكرت اأن املعدل هو 5400 �شخ�ص 

�شنويـــا، ثالثة اأرباعها ن�شـــاء اأي بن�شبة 75 %، وت�شدت لدرا�شة هذا الأمر املثري 

الباحثـــة اجلامعيـــة يف الأنرثوبولوجيا الكندية جريالديـــن مو�شيري، فركزت على 

درا�شـــة ثمانني حالة ملهتديات كنديـــات وفرن�شيات، عرب تقنيـــة املقابلة املبا�شرة، 

ومتابعة احلياة العامة واخلا�شة لهن يف بيوتهن ويف اأعمالهن ويف امل�شاجد. 

برينتوود: استقالة مرشح حزب المحافظين 
إلساءته لإلسالم

ا�شطر املر�شح »ديفيد بي�شوب« -ممثل حزب املحافظني ملدينة »برينتوود« الأمريكية 

مبقاطعـــة »اأ�شيك�ص«، اإىل تقدمي ا�شتقالته بعد ن�شره ت�شريحات مهينة على موقع 

تويـــرت �شد الإ�شـــالم، وقد اأكد "بي�شوب" معاداته الإ�شـــالم، وو�شف الإ�شالم باأنه 

ديـــن الغت�شـــاب، واإ�شافة اإىل ذلك، اكت�شفـــت ال�شحافة املحليـــة تغريدات على 

ح�شابـــه الإلكرتوين مبوقـــع تويرت تهني الإ�شالم، وا�شت�شهـــد على ذلك باعتقال 4 

رجال م�شلمني بتهمة اغت�شاب فتاة يف منطقة "باكينجهام�شري«.

كمـــا ن�شر »بي�شوب« يف عدة مواقع اإلكرتونيـــة مقاطع فيديو للنا�شط امللحد »بات 

كونـــدل«، ي�شـــيء فيهـــا لالإ�شالم وللنبي حممـــد ]، ومن جهته، قـــال "بي�شوب": 

اأعرتف باأن على املرء الذي ي�شعى للو�شول اإىل املنا�شب العامة البحث يف توحيد 

املجتمعات ولي�ص تفريقها، واآُمل اأن يغفر يل �شكان "برينتوود". 

فتاة أميركية تكتب.. 
حياتي« أنقذ  »اإلسالم 

روت فتـــاة اأمريكية تبلغ من العمـــر 14 عاماً ق�شتها 

مع الدين الإ�شالمي وكيف اأنقذ حياتها بعد مرورها 

بفـــرتة من ال�شيق النف�شي والكتئـــاب حتى و�شولها 

لفقدان ال�شهية للطعام.

 Taqwa“ ب�شحيفـــة  مقالهـــا  يف  الفتـــاة  وقالـــت 

magazine”: »قبـــل حـــوايل �شتـــة اأ�شهـــر، عانيت 
من اكتئاب حـــاد وا�شطراب يف تناول الطعام وف�شل 

بالدرا�شـــة، وكنت مقتنعة متاماً باأنني ل قيمة يل يف 

احليـــاة، ومل يكن لـــدي اأدنى اأمل يف ال�شفاء من هذه 

احلالة«.

واأ�شافـــت: “يف اأحـــد الأيـــام كنـــت �شـــاردة الذهـــن 

اأثنـــاء تواجـــدي بالف�شل الدرا�شـــي، اإل اأنني انتبهت 

على �شـــوت اأحد زمالئي يعر�ص مقـــالً ق�شرياً عن 

الإ�شالم، فجذبني ما �شمعته وقررت البحث اأكرث عن 

هذا الدين، ويف نف�ص اليوم قراأت القليل من القراآن، 

ثم بحثـــت اأكرث عن الإ�شالم، واأ�شابتني الده�شة من 

عبادة املاليني من الب�شر لإله واحد وهو اهلل”.

وتابعـــت قائلـــة: “دخلـــت ال�شعـــادة اإىل قلبـــي وبداأ 

الكتئـــاب يذهب بعيداً عني، و�شعرت كمن تنتقل من 

خوف وبـــرد الظالم اإىل اأمان ودفء النور، واأعجبت 

كثرياً بفكرة احلجاب الإ�شالمي واملالب�ص الف�شفا�شة 

وتغطية ال�شعر كاماًل لدى الن�شاء امل�شلمات«.

واأردفت: “بداأت اأتعلم كيفية ال�شالة واملداومة عليها 

بانتظام، وكم بكيـــت اأكرث من مرة امتناناً و�شكراً هلل 

علـــى اأن هداين لعتناق الإ�شـــالم، وميكنني الآن اأن 

اأقـــول وبكل قناعة اأنه بدون الإ�شالم كان من املرجح 

اأن اأكون ميتة”. 

�لعامل �لإ�صالمي



أطفال بريطانيون يعتنقون اإلسالم
ك�شفت درا�شات بريطانية موؤخرا عن ارتفاع عدد امل�شلمني يف 

اململكة املتحدة خالل ال�شنوات ال�شت املا�شية بن�شبة 37 %، 

وو�شـــول عدد امل�شاجد اإىل نحو 1500 م�شجد، يف حني اأكد 

معهـــد غيت�شتون الربيطـــاين اأن اعتناق الإ�شالم يف بريطانيا 

يجـــري على اأ�شا�ص متكرر مع حتـــول مئات الربيطانيني اإىل 

الإ�شالم كل �شهر.

واأكـــدت ال�شلطات احلكوميـــة موؤخرا اأن عـــددا متزايدا من 

ال�شجنـــاء يف ال�شجـــون الربيطانيـــة يعتنقون الإ�شـــالم، كما 

ت�شهـــد املدار�ص الربيطانية ظاهرة انت�شار الإ�شالم مع حتول 

اأعـــداد متزايـــدة من الطلبة اإليه، وخـــالل جولة للجزيرة نت 

يف بع�ـــص امل�شاجـــد واملراكز الإ�شالمية، لوحـــظ وجود عدد 

مـــن الأطفـــال الذين اعتنقـــوا الإ�شالم من اأتبـــاع دول اأخرى 

كالربازيل ولوك�شمبورغ وبنما وال�شويد.

والتقـــت اجلزيـــرة نت ابنـــة لورين بوث �شقيقـــة زوجة رئي�ص 

الـــوزراء الربيطاين الأ�شبق توين بلري الطفلة األك�شندرا )12 

عامـــا( التـــي اعتنقت الإ�شـــالم يف رم�شان املا�شـــي، وقالت 

األك�شنـــدرا اإنهـــا كانت ت�شلي مع والدتها قبـــل �شنوات قليلة، 

حيـــث جعل الإ�شالم والدتهـــا اأكرث هدوءاً، مما انعك�ص عليها 

اأي�شا بالراحة والهدوء. 

صقلية تعتزم االعتراف رسميا باإلسالم
قال حاكم مقاطعة �شقلية الإيطالية روزاريو كرو�شيتا اإن حكومته 

تعتـــزم قريبا تقنني عالقتها مب�شلمي املقاطعة من خالل اعرتاف 

ر�شمـــي مينح الديـــن الإ�شالمـــي و�شعـــا م�شاويا لباقـــي الأديان 

املعـــرتف بها، ويتيح هذا العرتاف اإقامة م�شاريع لت�شجيع تعليم 

اللغـــة العربيـــة مبدار�ص �شقليـــة للتالميذ ذوي الأ�شـــول العربية 

والراغبني من التالميذ الإيطاليني، كما ي�شمح ببناء امل�شاجد.

وذكـــر كرو�شيتا -يف مقابلة مع اجلزيرة نت- اأنه م�شتعد مل�شاركة 

ممثلي م�شلمي �شقلية يف تكوين جلنة م�شرتكة للت�شاور والتفاهم 

علـــى اتفاق لالعـــرتاف الر�شمـــي بالإ�شالم خـــالل وقت ق�شري، 

واعتـــرب اأن �شدور هذا العـــرتاف �شيمثل قدوة حتتذى يف باقي 

املقاطعـــات الإيطالية، كما اأ�شـــار اإىل اأنه �شيتقدم من جانب اآخر 

بطلـــب لوزير الداخلية الإيطايل اأجنلينو األفانو عند لقائه القادم 

به لت�شريع العرتاف الر�شمي بالإ�شالم يف عموم البالد.

وكان وفـــد من احتـــاد املنظمـــات الإ�شالمية باإيطاليـــا قد التقى 

الثالثـــاء املا�شـــي مع الوزيـــر األفانـــو، وحثه علـــى اأن ياأخذ بعني 

العتبار طلب الحتاد املقدم للداخلية الإيطالية منذ عام 1990 

بالعرتاف ر�شميا بالدين الإ�شالمي. 

الواليات المتحدة: "أماكن آمنة" لمواجهة األفكار الخاطئة 
حول اإلسالم

يف حماولـــة للق�شـــاء على ال�شـــورة النمطية التي تالحـــق امل�شلمني يف الوليـــات املتحدة، اأطلق 

»جمل�ـــص ال�شـــوؤون العاّمة للم�شلمني« مبادرة تنبـــذ الكراهية والعنف وتدعـــو اإىل امل�شاحلة بني 

املجتمعات املختلفة عرب احلوار واملناق�شة. وت�شعى املبادرة اإىل تاأمني مواقع لتدريب اأئمة امل�شاجد 

والنا�شطني يف جمال خدمة املجتمع على اآلية التعامل مع الأفراد الذين يبدون امتعا�شهم ب�شبب 

الإجراءات وال�شيا�شات املناه�شة للم�شلمني.

وي�شـــري رئي�ص "جمل�ص ال�شوؤون العاّمة للم�شلمني"، هاري�ص تارين يف ت�شريح لـ"راديو �شوا"، اإىل 

اأن فكـــرة التطـــرف ارتبطـــت بامل�شلمني من كل جانب، وكان لبد مـــن التحّرك بهدف تغيري هذه 

ال�شورة النمطية. 
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الشيخ نادر
رحل

2-2النوري

صاحب اليد الحانية 
التي المست األفئدة والعيون الباكية

تناولنا يف العدد ال�شابق ترجمة ال�شيخ 

نادر النوري -رحمه اهلل-، وبينا الكثري 

من مواقف الرجل عـــرب مراحل حياته 

املختلفـــة، ولقـــد كان للرجل رحمه اهلل 

تعـــاىل ماآثـــر يف الأ�شخا�ص كما كان له 

ماآثر يف الأماكـــن التي حل بها، ولذلك 

كانـــت وفاتـــه مبثابـــة اإثـــارة ل�شجـــون 

الآخريـــن لرتباطهم بتلـــك ال�شخ�شية 

التي قل وجودها يف زماننا.. فماذا قال 

العلماء ورفاق الدرب يف العمل اخلريي 

عن ال�شيخ نادر النوري..

�لنوري مرٍب لقادة �لعمل �خلريي

يقـــول مدير عام جمعيـــة النجاة اخلريية 

د. حممـــد الأن�شاري: عندما تتحدث عن 

ال�شيـــخ نـــادر النوري فاإنـــك ل تعرف من 

اأين تبداأ وباأي اخل�شال الكرمية واحل�شنة 

ت�شتهل احلديث، فلقد عرفناه على الدوام 

حمبـــاً للعمل اخلـــريي والدعوي �شاحب 

ابت�شامـــة جميلـــة يوزعهـــا علـــى كل مـــن 

يقابله، ا�شتطـــاع من خالل اأ�شلوبه املميز 

ودماثـــة خلقه ودعوته الربانية اخلال�شة، 

اأن يجعـــل لـــه مكانة مميـــزة يف قلوب من 

يجل�ـــص معه اأو ي�شتمـــع حلديثه، فكان له 

عظيـــم الأثر يف تربيـــة اأبنائنا على املنهج 

الو�شطـــي املعتـــدل، وغر�ـــص يف نفو�شهم 

حـــب العمل اخلـــريي والدعـــوي وخدمة 

الإ�شالم وامل�شلمني.

�صاحب يد بارزة يف تاأ�صي�س �للجنة

اأمـــا مدير عام جلنة التعريف بالإ�شالم 

جمـــال ال�شطـــي فيقول: عندمـــا نذكر 

ال�شيـــخ نادر النوري -رحمه اهلل- نذكر 

العمل اخلريي ب�شتى اأنواعه وجمالته: 

الدعـــوي والطبي والإغاثـــي والتنموي 

وال�شرتاتيجي، فكان رحمه اهلل ي�شخر 

وقتـــه وجهـــده وكافـــة اإمكاناته خلدمة 

الإ�شـــالم وامل�شلمـــني، و�شيظـــل رحمه 

اهلل نـــادرا يف تفانيـــه وجتـــرده لق�شايا 

امل�شلمني يف كل مكان، حتى وهو مري�ص 

كان �شغله ال�شاغل تفقد اأو�شاع امل�شلمني 

والطمئنان عليهم، ولقد كان للنوري بعد 

اهلل عـــز وجـــل الف�شـــل يف تاأ�شي�ص جلنة 

التعريـــف بالإ�شالم، فقـــد كان هو وخرية 

من �شبـــاب الكويت الأوفياء �شبباً رئي�شياً 

يف غر�ص هـــذه البذرة املباركة التي كانت 

�شببـــا يف اإ�شـــالم اآلف من غري امل�شلمني 

ودخولهم الدين احلنيف، فال�شيخ قدوتنا 

يف العمل اخلريي والدعوي.

حافظا عاملا عامال

ويقول اأمني �شر جمعية عبداهلل النوري 

الأ�شتاذ جمال النـــوري: اإن ال�شيخ نادر 

النوري رحمـــه اهلل تعاىل ق�شى �شبابه 

وعمـــره يف الهتمام بتاأهيل الدعاة اإىل 

اهلل عزوجـــل، وكذلك قام بامل�شاركة مع 

قيادات املنظمات واجلمعيات اخلريية 

الإن�شانيـــة يف اأكرث من 2900 جهة، يف 

اأكرث من �شتني دولة، وكان حافظا عاملا 

عامـــال، وبذل جل وقتـــه يف �شبيل اهلل 
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تعـــاىل، حتى يف فرا�ـــص املر�ص، و�شرب 

علـــى اآلمه رغـــم املتاعب التـــي �شببها 

له مر�ـــص ال�شرطان منذ �شهر دي�شمرب 

2008م.

متيز باحلركة �لدوؤوبـــــــة يف �لدعوة و�لدعاة

مـــن جهته يقـــول الأمني العـــام للرحمة 

العامليـــة يحيـــى العقيلـــي: اإن ال�شيـــخ 

نـــادر النوري، رحمـــه اهلل، هذا الرجل 

الربـــاين الـــذي �شعـــى يف بنـــاء الدعوة 

ون�شر الدعـــوة يف اأقطار الأر�ص يعرف 

ف�شلـــه ودوره جماميـــع الدعاة واملراكز 

الإ�شالميـــة التـــي كان يجـــوب بالدهـــا 

تاأ�شي�شا وتربية وتعليما للدعاة، فهو من 

الرجـــال الذين ترتبـــى النفو�ص بالنظر 

لهـــم والقتداء بهم، وقـــد متيز، رحمه 

اهلل، باحلديـــث العـــذب واملوعظة التي 

تن�شاب للقلـــوب، والهيئـــة التي ت�شفي 

املحبة والتوقري، وهو من القالئل الذين 

احتفظوا باحلركـــة الدوؤوبة يف الدعوة 

والدعـــاة، رغـــم م�شي ال�شنـــني وتقادم 

العمر واملر�ص.

ترك ب�صمة كبرية يف �لعمل �خلريي

قـــال د. ب�شام ال�شطي عـــن ال�شيخ نادر 

النوري: كان الراحل يعمل ب�شمت، ومل 

يدخـــل يف الفنت وترك ب�شمة كبرية يف 

العمـــل اخلـــريي، وكان يف مقدمـــة من 

يغيـــث ال�شعـــوب الإ�شالميـــة اإذا نزلت 

بهم النـــوازل، وكان رجاعا للحق، حمبا 

للعلماء، يغلـــب عليه ال�شمت، و�شاحب 

البت�شامة املتميـــزة. �شرب على مر�شه 

وكان ي�شكـــو بثه وحزنـــه اإىل ربه، كثريا 

ما راأيته يف احلج مي�شي وحده ويتلم�ص 

حاجة الفقراء وامل�شاكني، واأكرث اأعماله 

كانت يف جنوب �شرق اآ�شيا وحتديدا يف 

اإندوني�شيا.

ملف �لعدد

األنصاري: كان النوري 
محبا للعمل الخيري 
والدعوي مربيا لقادته

الشطي: للنوري بعد 
الله عز وجل الفضل في 
تأسيس لجنة التعريف 

جمال النوري: شارك 
وأسس في 2900 منظمة 
وجمعية خيرية في 
أكثر من ستين دولة
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ملف �لعدد

نعم �ل�صاحب يف �ل�صفر و�حل�صر

من ناحيته فقد نعـــى الداعية الكويتي 

الأمـــة  اإىل  القطـــان  اأحمـــد  ال�شيـــخ 

الإ�شالميـــة الداعيـــة الربـــاين ال�شيـــخ 

نـــادر النوري قائال: اإن ال�شيخ من اأ�شرة 

مباركـــة وكان يدعو -رحمه اهلل- دائما 

اإىل العتـــدال واحلكمـــة، وكان اأ�شـــوة 

يف عملـــه، وقال ال�شيـــخ اأحمد القطان 

اإنـــه تعـــرف علـــى ال�شيخ النـــوري منذ 

ال�شبعينـــات مـــن القرن املا�شـــي، وكان 

اأخـــا و�شديقـــا، حيـــث كانـــت لديهمـــا 

رحـــالت برية واأ�شفار دعوية معا، وكان 

نعم ال�شاحب يف ال�شفر واحل�شر، وكان 

يحر�ص على اإخوانه وي�شعى خلدمتهم، 

وكان ل يغ�شـــب اأبـــدا.. يبت�شـــم دائما، 

ل ميـــل الإن�شان جمل�شـــه، فلما اأ�شابه 

املر�ـــص راأينـــا منـــه ال�شـــرب اجلميـــل، 

فحينما اأتيح له التحدث كان يدعو وهو 

على �شرير املر�ص اإىل اهلل، وحني فقد 

النطق كان يكتب رحمه اهلل.

�صاحب ��صت�صهاد�ت �صرعية 

اأمـــا ال�شيـــخ يو�شـــف ال�شنـــد فيقـــول: 

ال�شيخ نـــادر النـــوري كان مدر�شة على 

واخلرييـــة  الرتبويـــة  الأ�شعـــدة  كل 

والدعوية، ولقد طاف العامل داعيا هلل 

تعاىل، وذكر اأنه رحمه اهلل، كان حافظا 

لكتاب اهلل تعاىل و�شاحب ا�شت�شهادات 

�شرعيـــة وحمب لإخوانـــه حري�شا على 

ق�شاء حوائجهم.

د�عية ربانــــــــــــــي

ومـــن ناحيته فقـــد نعى ال�شيـــخ جا�شم 

املهلهـــل اليا�شـــني ال�شيخ نـــادر النوري، 

رحمه اهلل، قائال: املغفور له، باإذن اهلل، 

تعـــاىل ال�شيخ نادر النوري داعية رباين 

وعنـــوان للتجـــرد ولالأخـــوة ال�شادقة، 

وعنـــوان للخـــري يف اأي مكان يف العامل، 

وعنوان للعطاء املتجرد.

�لنوري مـــــــن �أو�ئل �لدعاة �لذين دخلو� 

جمال �لإعالم

قال اأ�شتاذ الإعـــالم يف جامعة الكويت 

الدكتور خالد القح�ص: رحم اهلل �شيخنا 

نـــادر النوري فقد كان من اأوائل الدعاة 

الذين دخلوا جمال الإعالم وقدم برامج 

عديـــدة يف الإذاعـــة والتلفزيون، فامتد 

تاأثريه الإيجابي.

لو�ء من �ألوية �لأمة �لإ�صالمية

يقول الداعية الإ�شالمي ال�شيخ حممد 

الددو: اأعـــزي الأمة الإ�شالمية يف علم 

مـــن اأعالمها واإمام مـــن اأئمتها وحامل 

لـــواء مـــن األويتهـــا، وهـــو ال�شيـــخ نادر 

النـــوري من الكويت، وقد ا�شتهر بكرمه 

و�شخائه ودعوته.

اأما الداعيـــة الإ�شالمي ال�شيخ الدكتور 

حممـــد العريفـــي فيقـــول عـــن ال�شيخ 

نادر النوري: تـــويف ال�شيخ اخللوق نادر 

النـــوري، اأحد رجـــالت العمل الدعوي 

اخلريي بالكويت، رحمه اهلل، وغفر له، 

وجرب م�شاب اأهله وحمبيه..

�صفري �لدعوة و�لدعاة

قـــال الدكتـــور ال�شيخ حممـــد العو�شي 

عن ال�شيـــخ نادر: رحم اهلل ال�شيخ نادر 

النـــوري �شفري الدعوة والدعـــاة، وتابع 

العو�شـــي: كنـــا مبجال�شته نـــزداد اأدبا 

ومبحادثتـــه نرتقـــي ِهمـــًة ومبخالطته 

نرتوي تربيًة، وكان القراآُن اأني�شه.
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�صاحب �أفكار �إبد�عية ومتجددة

اأمـــا الدكتـــور ع�شـــام الفليج فيقول: يعـــد ال�شيخ 

د. نـــادر النـــوري مـــن العمـــالت النـــادرة يف هذا 

الزمـــان، فقد جمع بني العلـــم ال�شرعي والفكري 

والدعوي والرتبـــوي والإداري والقيادي واخلريي 

والإعالمي، وهي مواهب وقدرات قلما جتتمع يف 

�شخ�ص واحد. انت�شر يف العامل كله نا�شرا للدعوة 

وم�شاندا لهـــا، عرفته متوا�شعـــا، دمث الأخالق، 

دائم البت�شامة، مبادرا، ل يعرف املعوقات طريقا، 

فاإذا ما اأغلق عليه باب اجته لفتح باب اآخر، وكله 

ثقـــة مبعيـــة اهلل عز وجـــل. وكان �شاحـــب اأفكار 

اإبداعية ومتجـــددة، ل ينتظر العمل والإجناز، بل 

يذهـــب اإليه، ويبـــذل الأ�شباب. تخـــرج على يديه 

العديـــد من الدعـــاة يف خمتلف العـــامل، من عدة 

جن�شيات، وانطلقوا يف دعواتهم املباركة.

م�صلمو �إندوني�صيا �صيبكون غد�

ويقـــول د. عبداهلل النفي�شي: م�شلمـــو اإندوني�شيا 

�شيبكون غدا، كـــم من يتيم كفل! وكم من مدر�شة 

بنـــى! كـــم من م�شجد �شيـــد! نعزي الأمـــة ما بني 

نواك�شـــوط وجاكرتا يف ال�شيخ نادر النوري،  رحمه 

اهلل وتقبله يف ال�شاحلني.  

@AlshattiJamal

جمال �ل�صطي / املدير العام للجنة التعريف بالإ�شالم

الدعــوة الجماعية

الدعوة اإىل اهلل عز وجل من اأف�شل القربات اإليه، م�شداقا لقوله: 

ا َوَقاَل اإِنَِّني ِمْن  ْن َدَعا اإىل اهلِل َوَعِمَل �َشاحِلً ْح�َشُن َقْوًل ممَّ
َ
{َوَمْن اأ

املُ�ْشِلِمـــنَي}، وقول امل�شطفى حممد عليه ال�شالة وال�شالم: (لأن 

يهدي اهلل بك رجاًل واحداً خري لك من حمر النعم).

والدعوة تنق�شم اإىل دعوة فردية ودعوة جماعية، ولكل اإيجابيات 

ومعوقـــات، ولعل اإيجابيات اجلماعية اأكـــرث تاأثريا، لأنها عظيمة 

النتائـــج �شريعـــة المتداد، باعتبـــار اأن الدعـــاة املرتبطني برباط 

الدعـــوة منت�شرون يف م�شارق الأر�ص ومغاربها من اأجل تبليع دين 

اهلل وا�شتعادة اأجماد ال�شالم.

ول يخفـــى علـــى كل ذي عقل ما للدعوة اجلماعيـــة من اأثر كبري 

يف ن�شـــر الإ�شالم باأو�شاط النا�ـــص وال�شعوب واملجتمعات، مع كل 

الفئـــات وعلى امل�شتويات كافة.. ذلك اأن الدعوة اجلماعية تعتمد 

علـــى  التوجيه والندفاع الدعوي والرتكيـــز العقدي والتخطيط 

امل�شتقبلي.

ويحكـــي اأحد م�شـــوؤويل الدعوة يف جلنة التعريـــف بالإ�شالم من 

جاليـــة اآ�شيوية، يقول: لدينا فريق ريا�شي خا�ص بكرة ال�شلة فيه 

م�شلمـــون وغري م�شلمني، حيث يقوم الريا�شيون امل�شلمون بدعوة 

اأ�شحابهم غري امل�شلمني �شيئا ف�شيئا، حتى اإنه يف اإحدى املباريات 

تقابلـــت مع لعب غري م�شلـــم وتناق�شت معه و�شـــرح اهلل �شدره 

لالإ�شالم، وبعد ذلك اأ�شهر اإ�شالمه، ب�شبب اأخالق وح�شن معاملة 

اأ�شدقائه. 

فهنـــاك الكثري من النا�ص يتاأثر باملنا�شـــط والفعاليات الإ�شالمية 

اجلماعية، خا�شة التي تعقدها جلنة التعريف بالإ�شالم للجاليات 

الوافدة داخل دولة الكويت، مثل املحا�شرات والندوات والرحالت 

الرتفيهية، وامل�شابقات الثقافية اجلماعية، حيث يلفت انتباه غري 

امل�شلمني اهتمام اللجنة بالأ�شخا�ص بغ�ص النظر عن دياناتهم يف 

امل�شاركة باأن�شطتهم.

اإن اأبـــرز ما مييـــز الدعوة اجلماعيـــة اأنها تربـــط النا�ص بالفكرة 

واملبـــداأ ل بالأ�شخا�ص، ما ي�شاهم يف بناء قناعة متينة بالإ�شالم، 

حتـــى لـــو كانت ت�شرفات امل�شلمني اأو بع�ـــص الدعاة فيها تق�شري 

اأو فتـــور. 

د. محمدالعوضي: رحم الله 
الشيخ نادر النوري سفير 

الدعـــوة والدعـــاة

العقيلي: احتفظ بالحركة 
الدؤوبة في الدعوة والدعاة 

بالرغم من مرضـــه
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قال تعاىل: {َفبَمـــا َرْحَمٍة ّمَن اهلِل ِلنَت 

لَُهْم َولَْو ُكنَت َفّظا َغِليَظ الَقلِْب لنَف�ّشوا 

ِمْن َحْوِلَك} »اآل عمران:159«.

الرفـــق خلـــق مـــن الأخـــالق التـــي اأكد 

عليهـــا الإ�شالم وعمل على تاأ�شيلها يف 

كل �شـــوؤون احليـــاة، وجعله مـــن اأ�شباب 

النجـــاح والفالح لكل م�شلـــم، بل جعله 

الزينة يف كل عمل، وهو ميثل الو�شطية 

والعتـــدال يف الت�شرفـــات والأفعـــال، 

قالت عائ�شة ر�شي اهلل عنها: “ما خري 

ر�شـــول اهلل ] بني اأمرين قط اإل اأخذ 

اأي�شرهما، ما مل يكن اإثما، فاإن كان اإثما 

كان اأبعد النا�ص منه” »متفق عليه«. 

امل�شلم اجلديد كما اأ�شرنا من قبل ن�شاأ 

وتربـــى على عـــادات وتقاليـــد ع�شرات 

مـــن  التحـــول  مرحلـــة  ويف  ال�شنـــني، 

العقيدة والديانة ال�شابقة اإىل الإ�شالم، 

تكون مازالت عالقة به بع�ص التاأثريات 

ال�شابقـــة، ومن هنا يجـــب علينا الرفق 

يف تعليمه �شرائع الإ�شالم وتربيته على 

قيمه.

فمن ناحية الرفق يف التعامل مع امل�شلم 

اجلديـــد، فهنـــاك الكثري مـــن املواقف 

التي يعلمنا فيها النبي ] الرفق، وقد 

كان منوذج تعامل النبي ] التعامل مع 

الأعرابي الذي بـــال يف امل�شجد، مثريا 

للده�شة وال�شتغراب، ودليال على خلق 

اإن�شـــاين مل تعهـــده الإن�شانية من قبل، 

بـــل بلـــغ ] ذروة الرفـــق عندمـــا قال 

لأ�شحابـــه: “لتزرموه”، ثـــم قام بيديه 

ال�شريفتـــني ف�شـــب املاء، ثم بـــداأ يعلم 

الأعرابـــي مكانة امل�شجـــد يف الإ�شالم، 

واأنهـــا بيـــوت اهلل، ل جتـــوز ملثـــل تلك 

الأفعال، ففي احلديث عن اأن�ص، ر�شي 

اهلل عنـــه، قال: “جاء اأعرابي، فبال يف 

طائفة امل�شجد، فزجره النا�ص، فنهاهم 

النبي ]، فلما ق�شـــى بوله اأمر النبي 

هريق عليه”، ويف 
ُ
] بَذنوب من ماء فاأ

روايـــة: فقال لـــه ر�شـــول اهلل ]: »اإن 

هذه امل�شاجـــد ل ت�شلح ل�شيء من هذا 

البـــول ول القذر؛ اإمنا هـــي لذكر اهلل، 

عَزّ وجل، وال�شالة وقراءة القراآن«.

اأما مـــن ناحية الرفـــق يف تعليم امل�شلم 

اجلديـــد، وخا�شـــة مـــن يجهـــل اأحكام 

الدين، فياأتي بت�شرفات غري مق�شودة، 

وتكون علـــى �شبيل احلر�ص على اإقامة 

الديـــن، فنجـــده ] معلمـــا لالإن�شانية 

كيف يكـــون الرفق يف تعليـــم الآخرين، 

والأخذ بيدهـــم اإىل ال�شواب، وحتقيق 

مراد الدين، ولنـــا يف منوذج معاوية بن 

احلكـــم ال�شلمـــي ر�شـــي اهلل عنه خري 

دليـــل على ذلك، حيث يقول: “بينما اأنا 

اأ�شلـــي مـــع ر�شـــول اهلل ]، اإذ عط�ص 

رجل مـــن القوم، فقلـــت: يرحمك اهلل. 

فرماين القوم باأب�شارهم، فقلت: واثكل 

اأمّياه، مـــا �شاأنكم تنظرون اإيل! فجعلوا 

ي�شربـــون باأيديهم على اأفخاذهم، فلما 

راأيتهـــم ي�شمتونني، �شكـــت، فلما �شلى 

النبـــي ]، فباأبي هو واأمـــي، ما راأيت 

معلماً قبله ول بعده اأح�شن تعليماً منه، 

فـــو اهلل مـــا كهـــرين ول �شربنـــي، ول 

�شتمني، قال: اإن هذه ال�شالة ل ي�شلح 

فيهـــا �شيء مـــن كالم النا�ـــص، اإمنا هو 

الت�شبيح والتكبري، وقراءة القراآن”. 

اإن الرفق والرحمة يف التعامل مع امل�شلم 

اجلديـــد له جوانـــب اإيجابية ل تعد ول 

حت�شى، ويكفينا اأننا نر�شل له اإ�شارات 

�شريعـــة بـــاأن ديننـــا دين احلـــب وقبول 

الآخـــر، واحلر�ـــص عليـــه، وا�شت�شعاره 

بالأمـــن والأمان يف جمتمعـــه اجلديد، 

وابتعاده عن اأ�شبـــاب التوتر التي عانى 

منها كثريا يف عقيدته وديانه ال�شابقة، 

فيكون الإ�شالم بالن�شبة له ح�شنا دافئا 

مملوًءا طماأنينة واأمانا. 

الرفق واللين إشارات 
إيجابية للمسلم الجديد 
بأن اإلسالم دين الحب 

وقبول اآلخر
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طريــق �لهدى

المنهج النبوي مع المسلم الجديد
“الرفق واللين”

�ملحامي منيف �لعجمي / مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف بالإ�شالم



انطالقـــا من دورها الرائد ور�شالتهـــا يف تبليغ الدين 

الإ�شالمي، �شتقوم "جملة الب�شرى" �شهريا بعقد ندوة 

�شهرية تتناول خاللها اأبرز املو�شوعات والق�شايا التي 

تهم الإ�شالم وامل�شلمني يف كل مكان، حيث تتحاور مع 

اأبـــرز املخت�شني واملهتمني والدعـــاة يف جمال الدعوة 

اإىل اهلل عز وجل.

ولقـــد عقـــدت اإدارة املجلـــة اأول ندواتها هـــذا ال�شهر 

املبـــارك، وكانـــت حتـــت عنـــوان "كيف تكـــون �شفريا 

لالإ�شـــالم؟"، مبقـــر اإدارة املجلـــة مبوؤ�ش�شـــة زخـــرف 

للدعايـــة والإعـــالم، وحا�شـــر فيها كل مـــن املهند�ص 

وائـــل احل�شا�ـــص املديـــر الأ�شبق ملركز تايـــز للتوا�شل 

احل�شـــاري، والداعيـــة الإ�شالميـــة حنـــان القطـــان، 

ورئي�ص ق�شم املهتدين العرب بلجنة التعريف بالإ�شالم 

الأ�شتـــاذ اإبراهيم كانـــون، والدكتـــور حم�شن هريدي 

رئي�ص حترير جلنة الدعوة الإلكرتونية التابعة جلمعية 

النجـــاة اخلرييـــة، ومدير حترير جملـــة الب�شرى اأن�ص 

اخلليفـــة، وم�شت�شـــار التحرير عبادة نـــوح، و�شكرتري 

التحرير حممود بكر.

ودارت حمـــاور الندوة حول ثالثة حماور، هي: مفهوم 

�شفـــري الإ�شالم داخل وخـــارج الوطن، والآخر الطرق 

التـــي ينبغي على الداعية )ال�شفري( اأن ي�شلكها لتبليغ 

ر�شالته، واأخريا اخلتام.. فاإىل ماجاء يف الندوة:

�ملحور �لأول: مفهوم �صفري �لإ�صالم

بدايـــة حتدثنـــا الداعيـــة حنـــان القطان عـــن مفهوم 

ال�شفري الـــذي يخاطب غري امل�شلم قائلة: �شوؤال ربط 

ال�شفـــراء بالدعـــاة، ربـــط جميل، وفيه اأوجـــه ت�شابه، 

فال�شفري يحتاج اإىل اأن يكون دبلوما�شيا ير�شي جميع 

الأطـــراف، ويتعلم فنـــون الإتيكيت، والـــذوق ليك�شب 

القلـــوب، وميتلك �شعـــرة معاوية، فـــال يقطع العالقة 

بينه وبني اأي فئة؛ �شواء كانوا من اأ�شدقاء الإ�شالم اأو 

من اأعدائه، اأو من امل�شلمني، حيث يوجد ق�شم �شلبي، 

واآخـــر فعـــال، فالداعيـــة عليـــه التعامل مـــع كل هذه 

الفئات، ويتقن التعامـــل بدبلوما�شية، بذوق، اإتيكيت، 

ت�شويق جيد ملا ميلك من خري، لأنه هو داعية و�شفري 

م�شتثمـــر ولكـــن م�شتثمر مـــع اهلل �شبحانـــه وتعاىل، 

وبالتـــايل ل يجعـــل التوا�شـــل مـــع الآخريـــن توا�شال 

�شخ�شيـــا، فينتقـــم لذاتـــه، اأو يحمـــل غـــال لأطراف 

معينـــة، اإمنا هو يوؤمـــن اإميانا عميقا باأن اهلل �شبحانه 

وتعـــاىل هو الـــذي �شين�شر هذه الدعـــوة، وهو الذي 

�شيثمـــر فعلـــه مع اأي اأحـــد يواجهه، واإمنـــا هو مفتاح 

اخلري، ولكن هذا املفتاح مثل املفتاح النتخابي، كيف 

يدخـــل دورات ويبـــذل اأموال؟، ويتعلم مـــن اأجل ذلك 

الذي يواليه، ينت�شر يف الأخري يف النتخابات، كذلك 

الداعية هذا املفتاح الرباين، عليه األ يتواكل على اهلل 

باأنـــه �شوف يثمـــر دعوته، واإمنا يبـــذل ق�شارى جهده 

سالم؟.
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ويح�شـــن دعوتـــه، ويبقى هنـــاك نقطة 

مهمـــة هي اخللق احل�شـــن يف التعامل، 

فالدعوة لي�شت وظيفة توؤدى ثم تنتهي، 

واإمنـــا هي تكامل ب�شـــكل عام �شواء مع 

من يدعو اأو الآخرين يف حياته، فالذي 

يقدم دعوة يف "عر�ص ولده" اإمنا يقدمها 

يف اأح�شن اأ�شلوب، وكذلك الدعوة.

وقد تنـــاول م. وائـــل احل�شا�ص جتربته 

قائـــال:  ال�شفـــري  مفهـــوم  العمليـــة يف 

عندمـــا ذهبت للدار�شة قال يل والدي: 

كـــن �شفـــريا لبلـــدك ودينـــك، ويف ذلك 

الوقـــت كنا �شغارا ومل نكن نفهم مراده 

مـــن تلـــك العبـــارة، وظلت تـــرتدد تلك 

الكلمـــة يف خاطـــري واأنـــا يف الطائرة، 

كيـــف اأكون �شفريا؟، وهذه املهنة لي�شت 

بالأمـــر ال�شهل، فكيـــف منثل البلد؟، اأو 

بالأ�شح كيف منثل الإ�شالم؟، واكت�شفنا 

اأن الإن�شـــان عندما يعمـــل �شفريا لبد 

اأن يكـــون رمزا ل�شيء ويكون مثل املراآة، 

كيـــف تـــرى نف�شـــك؟، وكيف تريـــد اأن 

يـــراك النا�ـــص؟، ولكي يكـــون ال�شخ�ص 

�شفـــريا لبد اأن ي�شبق ذلـــك مقدمات، 

منها طريقـــة تربية املنزل، �شواء داخله 

اأو خارجه، فال�شخ�ـــص يعطي انطباعا 

عن الإ�شالم بت�شرفاته.

وهـــذا يذكرين ب�شهر رم�شـــان املا�شي 

حيـــث ات�شلـــوا بـــي يف جلنـــة التعريف 

بالإ�شالم واأخربوين باأن هناك �شخ�شا 

اأجنبيا �شعـــب التفاهم معه، وا�شتقبلته 

يف منزيل وجل�شت معه، وعرفت منه اأنه 

جتول مبا يقرب من 30 عاما يف الدول 

الغربية والإ�شالمية، ول يحب الإ�شالم، 

وكان يعمـــل يف الكويت ب�شركة خدمات 

نفطيـــة، و�شاألته م�شتف�شرا عن عالقته 

بامل�شلمني، وا�شتمعت له، ورددت عليه: 

هـــل تريد اأن تقـــول يل اأن كل الن�شارى 

ل يخطئـــون؟، قـــال: ل، قلـــت له: اذكر 

يل مثـــال من امل�شلمني امل�شهورين يعمل 

خطاأ واأنتم ترون ذلك، والآن اأ�شتطيع اأن 

اأقدم لكم مناذج مـــن الق�شي�شني الذين 

حنان القطان: الداعية سفير مستثمر مع الله فال 
يجعل التواصل مع اآلخرين تواصال شخصيا

يعملون اأخطاء؟، فهل هوؤلء الأ�شخا�ص 

ميثلون الدين امل�شيحـــي؟، ومن واجبي 

اأن اأفهمك الدين باأ�شوله، فاإذا اقتنعت 

بـــه كان خريا لـــك، واإذا مل تقتنع فهذا 

�شـــيء بينـــك وبني ربـــك، وظللـــت معه 

�شاعتـــني ون�شـــف ويف الأخـــري نطـــق 

ال�شهـــادة، وهناك �شخ�ـــص اآخر يدعى 

"وليـــم" جل�شـــت معـــه، وعندمـــا بداأت 
يف احلـــوار معـــه حـــول الإ�شـــالم، قال 

يل: اأنـــا من عائلـــة م�شيحية حمافظة،  

وكاأننـــي اأخطاأت معـــه، وتركته يتحدث 

ملـــدة ن�شـــف �شاعـــة، وقلـــت لـــه: اإنني 

اأعر�ص عليـــك الإ�شالم، وظللت اأحدثه 

عن الإ�شـــالم من ال�شاعـــة الرابعة اإىل 

ال�شاعة الثامنـــة، واأخريا قال يل: اإنك 

�شـــوف جتعلني اأبكي الآن، قلت له: 50 

عامـــا يف ظلمـــات، والآن راأيـــت النور، 

وتاأثـــرت جدا عندمـــا حاولت اأن اأجعله 

ينطـــق ال�شهادتـــني، ونـــزع كل الذهـــب 

الذي يرتديـــه ويعطيه يل كتربع، وغري 

ا�شمه من "وليم" اإىل "عبد الكرمي".

ويركـــز اأ. اإبراهيـــم كانـــون على حمور 

اأ�شلوبـــا  للدعـــوة  اإن  قائـــال:  ال�شفـــري 

وطريقة، ون�شتذكـــر هنا طريقة ال�شيخ 

اأحمـــد ديدات رحمـــه اهلل عندما �شاأله 

اأحـــد ال�شحافيني: يا �شيـــخ اأحمد، ما 

�شعـــورك وقـــد اأ�شلم على يديـــك اأكرث 

من 25 األف �شخ�ـــص؟، قال له ال�شيخ: 

لي�ـــص هذا هديف، ول همي، قال له: ما 

هدفك؟، قـــال له: اأنت، قال له: كيف؟، 

قال له: كـــن م�شلما حقيقيا وانظر اإىل 

العامل كيف �شيتغري!، واملق�شود هنا هو 

ح�شـــن الدعوة اإىل اهلل تعاىل، و�شروط 

الدعـــوة معروفـــة: من اإخال�ـــص النية، 

و�شالح القول والعمل، واأ�شلوب الدعوة، 

وفهم كيفية دعوة النا�ص وواقع املدعو، 

وهـــذا اأكرب مفتاح تدخـــل به اإىل قلوب 

الآخريـــن، ويجـــب اأن يكـــون اخلطـــاب 

منا�شبـــا لعقول النا�ـــص، فالعامل يناق�ص 

يف جمـــال الإعجاز العلمي، ونقول لغري 

امل�شلم "فكر ملاذا اأ�شلم هوؤلء املفكرون 

والعلمـــاء؟، وياأتـــي اآخـــر فن�شاألـــه: هل 

قـــراأت الإجنيـــل؟، فيقـــول: ل..، فنبداأ 

معه بهذه الأ�شياء، فالإ�شالم دين عظيم 

ل يحتـــاج اأن ندافع عنه، فالإ�شالم دين 

قـــوي، ل ن�شعه يف قف�ـــص التهام حتى 

ندافـــع عنـــه، بل يجـــب علينـــا نحن اأن 

ناأخـــذ زمـــام املبادرة، ولذلـــك يجب اأن 

تكون دعوتنا مع الآخرين كحال �شيدنا 

اإبراهيـــم عليه ال�شـــالم مع النمرود، يف 

مَلْ تََر اإِىَل اّلِذي َحاآّج 
َ
قول اهلل تعاىل: {اأ

ْن اآتَـــاهُ اهلل امْللَْك اإْذ 
َ
اإبَْراِهيـــَم يِف رِبّـــِه اأ

يت  َقـــاَل اإِبَْراِهيُم َرِبَّي اّلـــِذي يُْحِيـي َومُيِ

ّن  ِميُت َقاَل اإبَْراِهيُم َفاإِ
ُ
ْحِيـي َواأ

ُ
نَا اأ

َ
َقـــاَل اأ

ِت 
ْ
ِتـــي بال�ّشْم�ـــصِ ِمَن امْل�ْشـــِرِق فاأ

ْ
اهلل يَاأ

 
ُ ّ
بَهـــا ِمَن امْلْغرِب َفبُِهَت الَّـــِذي َكَفَر َواهلل

لَ يَْهِدي الَْقْوَم الّظامِلِنَي}، فعندما ياأتي 

لنـــا �شخ�ـــص ن�شراين ناأتي لـــه باآية يف 

الإجنيـــل تقر بب�شرية نبـــي اهلل عي�شى 

عليـــه ال�شـــالم، فيقـــول: اأهـــذه الآيـــة 

موجـــودة يف الإجنيل؟!، فنقول له: نعم، 

في�شدم ويقر بالأمر.

الحشاش: مهمة السفير ليست باألمر السهل ألنه 
يمثل اإلسالم قبل أن يمثل األوطان
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�لندوة �ل�صهرية

ويف�شل د. حم�شن هريدي مهمة ال�شفري قائال: اإن من يحمل 

لقـــب �شفري الإ�شالم، يوؤدي مهمة اأداهـــا الأنبياء واملر�شلون، 

وواجهـــوا الأذى وال�شخريـــة وال�شتهزاء يف �شبيـــل اأداء تلك 

الر�شالة، ولكن كان لديهم هم، وهذا الهم هو الدين، والبع�ص 

اأطلـــق عليه يف بع�ص الكتابـــات "غياب البعد املقا�شدي عند 

�شفـــري الإ�شالم"، فهم الداعية هو احلفاظ على الدين، لأنه 

اأمانـــة، وحملناها كب�شر، وواجبنا نحـــو هذه الأمانة األ تقف 

عندنـــا، فقـــد و�شلنا الإ�شالم، فهل نكتفي بهـــذا؟، اإذن علينا 

الـــدور الكبري والذي فهمه ال�شحابه زمن النبي ]، فعندما 

اآمـــن اأبوبكر ال�شديـــق ر�شي اهلل عنه، قابله عثمان بن عفان 

ر�شـــي اهلل عنه، فدعاه لالإ�شالم، واأ�شلم على يديه، ثم اأ�شلم 

على يديه اأربعة اآخرون.

دور �ملبتعثني

وي�شيف: هناك م�شوؤولية كربى تقع على عاتق املبتعث، ولبد 

اأن يجهـــز العدة عنـــد ال�شفر اإىل بيئة غريبة، فما هو واجبنا 

نحو تلك البيئة؟، وبالتايل فعلينا فهم واقع هذه البيئة، فلكل 

مقـــام مقال، فما اأخاطب به اجلاهل، ل ي�شح اأن يخاطب به 

املتعلم، فمن ي�شافر للدرا�شة يف الغرب لبد اأن يعلم اأن البيئة 

هنـــاك مثقفة، فقد در�شـــت يف جامعة "ليدن" بهولندا وهي 

من اجلامعـــات املعروفـــة بتاريخها يف ال�شت�شـــراق، وهناك 

اأ�شمـــاء معروفة فيها بعدائها لالإ�شـــالم، ولكن عندما تعاي�ص 

هذه البيئة، فاإننا جند اأنهم لديهم م�شادر، ولكن عندما نقراأ 

تلك امل�شادر فاإننا ن�شل اإىل نتيجة غري التي ي�شل اإليها، ومع 

ذلك يحرتمون الراأي، لأنك خاطبت عقله، ومل ت�شتهزئ به.

�ملحـــــــور �لثاين: �لطرق �ملثلى لل�صـــــــفري 

للدعوة �إىل �لإ�صالم

وتو�شح الداعية حنـــان القطان اأف�شل 

الطـــرق يف الدعوة قائلـــة: نحن منتلك 

دينـــا كتب عليه الإح�شان، وهو اأن تعبد 

اهلل كاأنـــك تراه، فـــاإن مل تكن تراه فاإنه 

يراك، فال�شخ�ص على مدار 24 �شاعة 

يف دائـــرة الإح�شان، وعليـــه الدعوة يف 

كل حـــال ومكان، كمـــا كان يدعو النبي 

] قري�شا يف البداية، فقد كان يتعامل 
معهم بقمة احللم، و�شعة ال�شدر واخللق 

الرفيـــع، حتى مع جـــاره اليهودي الذي 

كان يوؤذيه، يذهـــب فيعوده وهو مري�ص 

حتـــى يخجل من هذا اخللق فيدخل يف 

الإ�شالم، فاملجتمع الأوروبي حمتاج اإىل 

اأن يرى اأخالقا اإ�شالمية، فلديه �شبهات 

كافيـــة باأن يكـــره هذا الديـــن، وو�شائل 

الإعـــالم تقـــوم بـــدور معـــاٍد، ونريد اأن 

ي�شع الطالب املبتعث يف اأوروبا يده مع 

يـــد اإخوانه يف املوؤ�ش�شـــات واجلمعيات 

الدعويـــة هنـــاك، فال يقـــول اأنا طالب 

اأدر�ص ول�شت متفرغا للدعوة، بل يجب 

اأن يحمل هم الدين، واأن يعلم اأن يد اهلل 

مع اجلماعة، فال�شفري دوره هو ت�شهيل 

الأمور، وبالتايل فالطالب لبد اأن يكون 

داعية، فالأمر �شهل لأن الإن�شان ماأمور 

بتبليغ حتى ولو اآيـــة كما يقول الر�شول 

]: "بلغوا عني ولو اآية".

ويكمل م. وائل احل�شا�ص جتاربه الدعوية 

قائـــال: عندما جـــاءت "بعثـــة درا�شية" 

برتتيـــب  قمنـــا  بريطانيـــا  يف  لبنتـــي 

الأوراق ملوظف اجلوازات، فعندما راأى 

ذلـــك �شعد وقـــال: �شريعا �شـــوف اأنهي 

اأوراقك، وبعد �شهرين ذهبت مرة ثانية 

يف نف�ـــص املطار ونف�ـــص املوظف، راآين، 

وقـــال يل: تذكرتك، و�شهـــل لنا الأمور، 

ونف�ـــص الأمر تكـــرر مع مديـــرة املعهد 

الذي تدر�ص فيه، فاللتزام مع الآخرين 

باأخـــالق الإ�شـــالم، من اأف�شـــل الطرق 

التـــي ي�شلكهـــا ال�شخ�ـــص للدعـــوة اإىل 

الإ�شـــالم، وخري مثـــال على ذلك التزام 

الوقـــت، ولذلك كانت ال�شـــالة موقتة، 

قـــال تعـــاىل: {اإِّن ال�ّشاَلةَ َكانَـــْت َعلَى 

امْلُوؤِْمِننَي ِكتَاباً ّموقوتاً}.

اأي�شـــا علينـــا اأن ن�شمـــع مـــن الآخرين 

اأراءهم وحديثهم حتى ن�شتطيع فهمهم، 

ومناق�شتهم وحوارهم احلوار ال�شحيح، 

وعلينـــا اأن نتقبل النتقاد من الآخرين، 

فقد يريد اأحدهم اأن ينبهنا على اأمر ما، 

كمـــا اأن علينا دعوة الآخرين باحلقائق، 

مـــع  امل�شرتكـــة  الأمـــور  والتحـــدث يف 

الآخريـــن، فاإذا اأردت اأن تعرف �شخ�شا 

ن�شرانيـــا باأن عي�شى عليه ال�شالم لي�ص 

ولد اهلل، فهناك اإثباتات ب�شيطة و�شهلة، 

لكن امل�شكلة اأننا ل نعرف كيفية تو�شيل 

تلك الإثباتـــات لالآخريـــن، واأتذكر هنا 

�شخ�شا اأمريكيا حدثني من اأفغان�شتان، 

وقد كان حزينا لأن امراأته اأ�شلمت قبله 

يف الكويـــت، فقلـــت لـــه: ت�شتطيع الآن 

اإعالن اإ�شالمـــك بالتلفون، وفعال نطق 

ال�شهادتـــني، وعندما جـــاء اإىل الكويت 

اأخذته اإىل امل�شجد، وكان �شعيدا.

ويوؤكـــد اأ. اإبراهيـــم كانون علـــى اأهمية 

الوعـــي مبنطلقات الآخرين قائال: لبد 

كانون: كن مسلما حقيقيا وانظر إلى العالم 
كيف سيتغير!

هريدي: هناك مسؤولية كبرى تقع على عاتق 
المبتعث البد أن يجهز نفسه لها عند السفر
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لنـــا اأن نفهم واقع العـــامل الغربي، فهم 

قـــد اأخذوا متـــع الدنيا كاملـــة، ولكنهم 

روحانيـــا مل تكتمـــل لديهم تلـــك املتعة، 

فعندمـــا  مرتاحـــني،  غـــري  فاأ�شبحـــوا 

ياأتـــي الغربيون اإلينـــا يف جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم تنطبق عليهم نف�ص احلادثة، 

فنجدهم دخلـــوا كل الأديان ولكنهم مل 

يكونـــوا مرتاحني، ف�شـــار لديهم "رغبة 

ما بعد املـــوت" اأي "الآخرة"، وهذا من 

املنطلقـــات التي ينبغي علينـــا الدخول 

فيه اإىل فكرهم.

ويحـــدد لنا د. حم�شـــن هريدي جوانب 

مهمـــة من الطـــرق الدعويـــة لي�شتطيع 

ال�شفـــري اأداء مهمته قائـــال: هنا نتذكر 

حديـــث النبـــي ] الذي ثبـــت عن اأبي 

الـــدرداء [ عـــن النبـــي  ] قـــال: 

"مـــا مـــن �شـــيء اأثقـــل يف امليـــزان مـــن 
ح�شـــن اخللـــق"، وعندمـــا نتحدث عن 

الأخـــالق فهناك نوعان مـــن الأخالق، 

اأخالق تك�شب ثقـــة النا�ص، واحرتامهم 

واإذعانهـــم للداعية فيما يقول، كنموذج 

اللتزام يف املواعيد، وال�شدق والأمانة، 

واإغاثة امللهـــوف، وهي اأ�شا�شية و�شرط 

لنجاح الداعية، ونوع اآخر من الأخالق، 

وهـــي التـــي تنفـــع الداعيـــة يف نف�شه، 

وتعود اآثارهـــا عليه، كال�شفقة والرحمة 

ول يوجـــد اأرحم مـــن النبي حممد ] 

الذي بعث رحمـــة للعاملني، وكلنا يعرف 

ما لقاه من جاره اليهودي، وعندما كرث 

الإيـــذاء عليه من قري�ص عر�ص عليه اأن 

يطبق عليهم الأخ�شبني، فقال ]: ل.. 

لعل اهلل يخرج من بني اأ�شالبهم من يعبد اهلل ول ي�شرك به �شيئا، كما ينبغي علينا 

التي�شري يف الفتوى والتب�شري يف الدعوة.

وبخ�شو�ص عن�شر اجلذب لالإ�شالم عند غري امل�شلم، فاإن املواقف هي التي تفر�ص 

هذا، والأ�شياء امل�شرتكة اأي�شا تعد منطلقا وعن�شرا للجذب.

�ملحور �لثالث: �خلتــــام وتوجيــــه ن�صائــــح

الدكتور حم�شن هريدي: جزاكم اهلل خريا على جهودكم املباركة، ون�شيحتي لقراء 

الب�شرى، احلر�ص على اقتناء جملة الب�شرى، ففيها من اخلري الكثري، وكنت كتبت 

فيهـــا من قبـــل املقالت عن املهتدين اجلـــدد، واخلربات املتواجـــدة فيها كاملراكز 

الإ�شالمية والدعوية يف العامل.

الأ�شتـــاذ اإبراهيم: بارك اهلل يف جهودكـــم واأعمالكم.. ن�شاأل اهلل عزوجل اأن تكون 

الب�شـــرى نواة ملوؤ�ش�شة اإعالمية رائدة تناف�ص املوؤ�ش�شات الإعالمية العاملة يف هذا 

املجال.

املهند�ـــص وائـــل احل�شا�ص: مهما كنت معرفا لالإ�شالم لبـــد اأن يكون لديك طريقة 

تو�شـــل بهـــا ر�شالتك لالآخريـــن، واإذا مل تكن لديك الطريقة فـــال تتحدث، ولديك 

طريقة اأخرى هي اأخالقك والتزامك بدينك.

الأ�شتـــاذة حنـــان القطـــان: جملة الب�شرى لهـــا ر�شالتان، ولقرائهـــا ر�شالة، فمجلة 

الب�شـــرى هي ب�شـــرى، وبالتايل فكل كلمة حتمل ب�شـــرى، وال�شيء الآخر النت�شار، 

نتمنـــى لهـــا النت�شار كاملجـــالت العاملية، اأما القـــراء فنب�شرهم بـــاأن الدعوة تامة 

م�شداقا حلديث النبي ]، حيث قال: "واهلل ليتمن هذا الأمر حتى ي�شري الراكب 

مـــن �شنعـــاء اإىل ح�شرمـــوت، ل يخـــاف اإل اهلل  اأو الذئـــب على غنمـــه، ولكنكم 

ت�شتعجلـــون" ، وندعو كل �شخ�ص م�شلم موجود يف العامل اإىل تبليغ ر�شالة الإ�شالم 

م�شتثمرين مع اهلل. 

البد من فهم واقع العالم الغربي فهذا العالم 
يعاني روحانيا.. وهذا مدخلنا

االلتزام مع اآلخرين بأخالق اإلسالم من أفضل الطرق 
التي يسلكها الشخص للدعوة إلى اإلسالم



�ملولــــــــد و�لن�صاأة

ولـــد جا�شـــم حمد ال�شقـــر، رحمه اهلل 

يف منطقـــة القبلـــة يف عـــام 1337هــــ 

املوافق 1918م، ون�شاأ ن�شاأة �شاحلة يف 

بيئـــة طيبة حفزته علـــى فعل اخلريات 

يف  تعـــاىل،  اهلل  �شبيـــل  يف  والإنفـــاق 

اأ�شـــرة تتكون مـــن خم�شة اإخـــوة، وكان 

ترتيبـــه الرابع بـــني اإخوته بعد عبداهلل 

وعبدالعزيـــز وحممد ثـــم عبدالوهاب، 

وقـــد نهلـــوا جميعـــا من معـــني والدهم 

املح�شن حمد عبداهلل ال�شقر، فتعلموا 

مـــا ينفعهـــم، وبرعـــوا يف حياتهم، وقد 

عرفت اأ�شرة ال�شقر بالإح�شان والإنفاق 

يف �شبيـــل اهلل تعاىل، )فقـــد كان والده 

واأخوه عبدالعزيز واأخته �شاهة ال�شقر، 

وغريهم مـــن اأبناء العائلة الكرمية، من 

املح�شنني الأجواد(..

يف عـــام 1939م توجـــه اإىل بغداد بناء 

علـــى اقـــرتاح اأخيـــه الأكـــرب عبداهلل، 

رحمـــه اهلل، والتحـــق بكليـــة احلقـــوق 

يف جامعـــة بغـــداد، وتخـــرج منهـــا عام 

1943م، لي�شبح اأول خريج كويتي در�ص 
احلقوق.

�صفاتــــــــــــــــه

اأدرك املح�شـــن جا�شـــم ال�شقر، رحمه 

اهلل، اأهميـــة التحلـــي بح�شـــن اخللـــق، 

ولهـــذا كان ودودا ب�شو�شا جمامال دون 

تكلـــف، حليما تتجـــه اإليـــه الأنظار يف 

جمل�ـــص الأمة كلما احتـــدم النقا�ص بني 

النواب واحلكومة، حيث ي�شمع اجلميع 

له وياأخذون براأيه.

�لإح�صان يف حياتــــــــه

الإح�شـــان عالمـــة فارقـــة دالـــة علـــى 

�شدق الإميـــان وح�شن الظـــن بالكرمي 

املنـــان، وعمق اقتنـــاع بقول اهلل تعاىل: 

{َهْل َجـــَزاءُ اْلإِْح�َشـــاِن اإِلَّ اْلإِْح�َشاُن}، 

ولذا تنوعت وجـــوه الإح�شان يف حياته 

لت�شمل عـــدة نواح، مثـــل ال�شحة وبناء 

امل�شاجد والتربعـــات املادية وم�شاعدة 

ال�شعـــوب املنكوبة وغريها، اأعاد جا�شم 

ال�شقـــر رحمه اهلل بناء م�شجد ال�شقر 

يف العديليـــة ليحل حمل م�شجد القبلة، 

وقـــد متـــت الإعـــادة مب�شاركـــة اأخيـــه 

املرحوم عبدالعزيز حمد ال�شقر وورثة 

اأخيه املرحوم عبداهلل حمد ال�شقر يف 

يناير 1983م.

مل يكتف بهـــذا بل قام ببناء م�شجد يف 

حمافظة الب�شرة العراقية عام 1983م، 

وتـــربع مـــع اأخيـــه عبدالعزيـــز ال�شقر 

مبليـــون و�شتمائـــة األـــف دينـــار كويتي 

لإن�شاء مركز حمد ال�شقر التخ�ش�شي 

بالعديليـــة، و�شاهـــم مـــع اإخوانه بدعم 

بيـــت الزكاة مبليـــون و114 األف و400 

دينار كويتي يف بيت الزكاة.

ويف اأغ�شط�ص عام 1994م دعم املجهود 

احلربـــي الكويتي حيث كان مـــن اأوائل 

امل�شتجيبني لنـــداء الوطن، ودعم م�شر 

عنـــد وقوع العـــدوان الثالثي، كما دعم 

ال�شعوب الإ�شالمية يف ن�شالها.

وفاتــــــــــــــــه

لقـــد عا�ص املح�شن جا�شم ال�شقر حياة 

ثريـــة، وكان منوذجـــا للم�شلـــم املواطن 

املحـــب لوطنـــه، املخل�ص لـــه، ال�شاعي 

خلدمته ورفع رايته بكل ما ميلك، وبعد 

رحلة عطاء طويلة امتدت اإىل 88 عاما 

تويف جا�شم ال�شقر يف 24 �شعبان �شنة 

1427هـ - املوافق2006/9/17. 
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جاسم حمد الصقر
رجـــــال من �لكويـــت

أول خريج كويتي درس الحقوق





)�لرنفانا - �لكارما( يف ميز�ن �لإ�صالم

اأو�شحنـــا يف اأعداد �شابقـــة اأن البوذية 

حاجـــات  تُلبـــي  ل  و�شعيـــة،  فل�شفـــة 

الإن�شانيـــة، لأنهـــا تعي�ـــص يف اخليالت 

والأوهـــام، ول تواجـــه م�شـــاكل احلياة 

و�شعابها، وتقوم علـــى التجرد والزهد 

تخل�شا من ال�شهوات والآلم، وتت�شمن 

دعـــوة اإىل الت�شـــوف واخل�شونـــة ونبذ 

الـــرتف، واملنـــاداة باملحبـــة، وهـــي تعد 

نظامـــا اأخالقيـــا ومذهبا فكريـــا مبنيا 

وتعاليمهـــا  فل�شفيـــة،  نظريـــات  علـــى 

لي�شـــت وحيـــا، واإمنا هـــي اآراء وعقائد 

يف اإطـــار فل�شفـــي، وكان موؤ�ش�شهـــا قد 

اأحيط بالق�ش�ـــص الغرامية والأ�شاطري 

اخلرافية التي ل يوؤيدها العقل واملنطق، 

بـــل هناك اختالف �شديد بني املوؤرخني 

حـــول “بـــوذا” ذاته ووجـــوده التاريخي 

لأن تعليماتـــه مل تدون اإل بعد اأن م�شى 

عليها ثالثة قرون، وبعد موت موؤ�ش�شها 

حتولت اإىل معتقـــدات باطلة م�شبوغة 

بالطابع الوثني، ولقد غاىل اأتباعها يف 

موؤ�ش�شها حتى األَّهوه، واإن كانت البوذية 

ت�شحر النا�ص بتعاليمها التق�شفية، فاإنه 

اإذا اأفـــاق املـــراأ من �شكرهـــا و�شحرها 

عرف حقيقتهـــا وغايتها، وكتب البوذية 

لي�شـــت منزلة ولهم يّدعون ذلك، وهي 

عبارات من�شوبـــة اإىل “بوذا” اأو حكاية 

لأفعالـــه �شجلها بع�ـــص اأتباعه، وتعتمد 

جميـــع كتبهـــم علـــى الآراء الفل�شفيـــة 

وخماطبة اخليال، وتختلف البوذية من 

دولـــة اإىل دولة  لأنهـــا تخ�شع لتغريات 

الفال�شفـــة، و لي�ص هناك مـــا يثبت اأن 

للبوذيـــة جـــذورا فكريـــة اأو عقائديـــة، 

ومن العجيـــب والغريب اأن يقبل اإن�شان 

ذو عقيـــدة واإميـــان وعقـــل البوذيـــة يف 

تخلي�ـــص الإن�شان مـــن امل�شائب والآلم 

و”بـــوذا” نف�شه ل يعرتف يف اأي مرحلة 

من مراحـــل حياته بوجود اهلل وقدرته، 

متناق�شـــني  اأمريـــن  بـــني  فالإن�شـــان 

ومت�شاربـــني، وهـــذا التناق�ص من اأحد 

الأ�شباب الأ�شا�شية لف�شل هذه احلركة 

يف مولدهـــا ون�شاأتها. هـــل البوذية دين 

اأو فل�شفة؟ 

اإن الإجابة عن هذا ال�شوؤال تتوقف على 

فهمنـــا ملعنى الديـــن ومعنـــى الفل�شفة، 

فـــاإذا كان املق�شود بالدين الميان باهلل 

ومالئكتـــه وكتبه ور�شلـــه واليوم الآخر، 

فـــاإن “بـــوذا” مبقت�شـــى هـــذا مل يكن 

�شاحـــب دين، فقد راأينـــاه ل يتكلم عن 

اهلل بـــل رمبا �شخر ممـــن تكلموا عنه، 

غـــري اأن اأتبـــاع بـــوذا بعده رفعـــوه اإىل 

لوهية، وقبلوا كلماته على اأنها 
ُ
درجة الأ

حقائـــق ل يتطرق اإليها �شك، وهم بهذا 

يرفعـــون فل�شفـــة “بـــوذا” اإىل م�شتوى 

الدين، ويرون اأنه مل يتكلم عن اهلل لأنه 

هو اهلل. فالبوذية بناء على راأي “بوذا” 

فل�شفـــة، ولكنهـــا يف راأي البوذيني دين. 

ونحن نتفق مع “بوذا”، ونرى اأنه مل يكن 

نبيـــا ول �شاحب ديـــن، ومل يتلق وحيا، 

واإمنـــا هو فيل�شـــوف ومفكر عا�ص على 

الأر�ص. وفكـــر فيما حوله من الأحياء، 

وراأى مـــا ينزل بهم مـــن متاعب، وانتفع 

يف تفكـــريه مبـــا �شبقـــه مـــن فل�شفـــات 

واأفكار. 
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سلسلة دعوية متخصصة في دعوة غير المسلمين

دراسـة تحليلية )7(البوذية في الميزان.. 



�لرنفانــــا يف ميــــز�ن �لإ�صـــــالم:

 اإن عقيـــدة “نرفانـــا” بعـــد املـــوت كما 

ت�شورها “بوذا” واأتباعه عقيدة خيالية 

يحيط بها الغمو�ص، وعلى رغم حماولة 

علمـــاء البوذية يف تف�شريهـــا وتعديلها، 

فاإنهـــا لتـــزال غام�شـــة مبهمـــة، اإذ ل 

يخفى اأنَّ ت�شّور الرنفانا بعد املوت اأمر 

�شعـــب، ل ي�شتطيع العقـــل اأن يتخيله، 

فهـــي لي�شت مكانا ينتهـــي اإليه الإن�شان 

كاجلنة والنار يف الأديان ال�شماوية، ول 

كائنـــا تندمج فيه الروح بعد املوت، كما 

هـــو احلـــال يف الهندو�شيـــة، واإمنا هي 

حالة من العدم والفناء وحالة �شلبية، ل 

حياة فيها ول مـــوت ول بعث ول ن�شور 

ول ثـــواب ول عقـــاب، اإذن من الع�شري 

اأن نت�شورهـــا بعد املوت، وهذا التعقيد 

الغام�ـــص عزَّ على عامة البوذيني فهمه 

واإنهـــم ر�شـــوا اأن يكـــون جزاوؤهـــم بعد 

البـــالء العظيم وبعـــد احلرمان املت�شل 

يف الق�شاء على ال�شهوات والرغبات هو 

الدخـــول يف الفنـــاء الغام�ص، واخلمود 

البارد املبهم، اأهذا ثمن اجلهاد العنيف 

الـــذي قطع فيه الإن�شـــان عمره؟ اإنه ل 

�شـــيء.. اأهذه هي ال�شعـــادة العليا التي 

تنتهـــي اإليها الأرواح بعـــد تخلّ�شها من 

اآلم احليـــاة علـــى حد زعمهـــم؟ اإنه ل 

�شـــيء.. اإن العقـــل ل ميكـــن اأن يت�شّور 

ال�شعادة يف العـــدم والفناء، اأو ال�شعادة 

مـــن غـــري ال�شعـــور والإح�شا�ـــص، لأنها 

بذلـــك تكون �شعـــادة خيالية، ل حقيقة 

لها، ول وجود لها، فالرنفانا يف البوذية 

عامل ي�شبه الأحالم والأوهام،

واأ�شطـــورة مـــن الأ�شاطـــري التي لي�شت 

حقيقـــة من حقائـــق العقيـــدة الدينية. 

اأمـــا نرفانـــا قبـــل املـــوت اأي التخل�ـــص 

مـــن الرغبات وال�شهـــوات، فهي عقيدة 

خياليـــة لي�ـــص لهـــا اأ�شا�ص مـــن احلق، 

لالأمور الآتية:

اإنها تتعار�ص مع فطرة النف�ص الب�شرية 

التي فطـــر النا�ص عليها، فمـــن املعلوم 

بالبداهة وال�شرورة اأن الإن�شان مفطور 

علـــى الرغبـــات، وال�شهـــوات، وامليـــول 

والعواطف وغريها من النوازع الفطرية 

يف النف�ص، فاحلب، والر�شى، والغ�شب، 

والكراهيـــة، واحلزن، والطمع، كل ذلك 

ماهـــو اإل �شفـــات من �شفـــات النف�ص 

الب�شريـــة التـــي ل يتخلـــى عنهـــا اأحـــد 

مـــن الب�شـــر، ومن اأجل هذا فـــاإن دعوة 

“بوذا” جتريدهـــا وقمعها دعوة غريبة 
على الإن�شان، بل وم�شتحيلة لأنها اإنكار 

لواقعـــه، ومعار�شـــة لفطرته فقد اأغفل 

“بوذا” هذا الواقـــع يف الإن�شان وتخيل 
اأن الإن�شان مالك، اأو�شبه مالك، فو�شع 

مـــن القيـــم والآداب مـــا ل يحتملهـــا، 

ول ميكـــن اأن يقـــوم بهـــا -اإن الرنفانـــا 

م�شتحيلـــة يف التطبيـــق، واإن اّدعى من 

البوذيني خالف ذلك، ملـــا ُذكَر اآنفا من 

تعار�شها للفطرة الب�شرية وواقعيتها، لو 

افرت�شنـــا اأن بع�ص النفو�ص ا�شتطاعت 

تطبيقهـــا، فـــاإن الغالبيـــة العظمى من 

النفو�ص تقـــع اإزاءهـــا يف عجز وعمى. 

ومعنى هـــذا اأن الأغلبيـــة العظمى من 

الب�شـــر �شيظلـــون يف ظـــالم وتخبـــط 

وحرمـــان، وهذا ما اعـــرتف به “بوذا” 

نف�شـــه وكذلـــك اأتباعه من بعـــده، فما 

روي عـــن بوذا يف ذلك قولـــه: “وهكذا 

اإن معظـــم الب�شرية ل تنتفـــع بالرنفانا 

مـــع وجودها يف كل مـــكان وزمان، اإنها 

م�شتعـــدة للقاء جميع النفو�ص الب�شرية، 

ولكـــن النف�ـــص الب�شرية غـــري م�شتعدة 

للقائهـــا، لأنها مغطـــاة بالرغبات، وكما 

قـــرر كثري مـــن العلمـــاء يف البوذية، اأن 

قليلني جدا مـــن الب�شر هم الذين بلغوا 

نرفانـــا. واإذا كان الأمـــر كذلـــك فمـــا 

فائـــدة نرفانا التـــي ل يحققها اإل قليل 

من النا�ـــص؟ وكيف ي�شلح مثل هذا لأن 

يكـــون منهجا لعامتهـــم مع عجزهم عن 

حتقيقـــه، بل عن فهمـــه؟ وعلى كل فاإن 

اّدعاء الو�شول اإىل نرفانا ادعاء كاذب، 

لأن العقـــل ل يت�شّوره، فمـــا من اإن�شان 

اإل ويكـــون لديه امل�شاعـــر النف�شية، من 

الرغبـــات، وال�شهـــوات، وحتـــى “بوذا” 

نف�شـــه، لأنه لو و�شـــل اإىل حالة نرفانا 

على �شبيـــل الفرتا�ص ملـــا ا�شتطاع اأن 

يعي�ـــص بني قومـــه، ويختلـــط معهم وملا 

ا�شتطـــاع اأن يعلّمهم هـــذه الأوهام، لأن 

الإن�شـــان يف هذه احلالة املزعومة فارغ 

عـــن كل امل�شاعـــر النف�شيـــة، وعـــن كل 

الروابط والقيود التي تربطه بالأ�شياء، 

فكيـــف نت�شّور هذه احلالـــة يف “بوذا” 

الـــذي كان يعي�ص بـــني النا�ص ويعلّمهم؟ 

اإنـــه ما عا�ص بينهـــم وما علّمهم مذهبه 

اإل لطمعـــه وحر�شـــه علـــى طاعتهـــم 

ورغبته يف ا�شتماعهم له. 
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عمـرو عبداملولــى - باحث اأكادمييدر��صات



حاول العلماء تفسير عقيدة "النرفانا" 
إال إنها مازالت غامضة مبهمة

فالرنفانا اإذن فكـــرة خيالية، ل حقيقة 

لهـــا يف الوجود، اإنها مل تتحقق من قبل 

ولن تتحقق من بعد، مادام الإن�شان هو 

الإن�شان الذي يتكون من الروح واجل�شد 

ول يقبل طغيـــان اأحدهما على الآخر. 

- اإنهـــا تعار�ص التقدم الإن�شاين يف كل 

املجـــالت،  وقد �شهد �شاهـــد من اأهل 

البوذية اأنف�شهم على هذا، وهو الدكتور 

البـــوذي “فرامـــوت” -عـــامل �شيا�شـــي 

معا�شـــر كان يتوىل نائبـــا لرئي�ص وزراء 

تايالنـــد، له عدة موؤلفـــات ومقالت يف 

الأديـــان والقانون والجتماع- اإذ يقول: 

“اإن عقيـــدة نرفانـــا اأو الفنـــاء عقيـــدة 
تخالـــف التقدم والتنمية والنه�شة التي 

ت�شعـــى اإليها الدولة واإنهـــا ل ت�شلح اإل 

لطبقـــة خا�شة من البوذيـــني، الذين ل 

يريـــدون �شيئا يف حياتهـــم اإل اخلمود، 

اأما نحن املدنيني فال ت�شلح لنا نرفانا، 

بـــل اإنها من اأعظم العقبـــات التي تقوم 

�شـــد النه�شـــة للدولـــة”. وهاجم هذا 

الدكتور البوذي بع�ص الرهبان البوذيني 

الذين قاموا بتعليم نرفانا وحث النا�ص 

علـــى تطبيقهـــا، فقـــال: “اإن ال�شخ�ص 

الـــذي جتـــرد مـــن الرغبـــات املاديـــة، 

وجتـــرد مـــن امليـــول الذاتيـــة، ل ي�شلح 

هـــذا ال�شخ�ـــص اأن يعي�ـــص يف جمتمـــع 

النا�ـــص، ول ميكن اأن يدّبر �شوؤونه، لأنه 

يف هذه احلالـــة تتحطم عالئق اجل�شم 

واأطماعـــه باحلياة الأر�شية، اإنه ل يرى 

حولـــه اإل مـــا يوجـــب الإبعاد عنـــه، اإن 

مثل هذا ال�شخ�ـــص ي�شلح له العتزال 

عـــن النا�ص، وعن جمتمعهـــم”. اإن مثل 

هـــذا العرتا�ص من البوذيـــني اأنف�شهم 

خري �شهادة على بطالن عقيدة نرفانا، 

وعـــدم �شالحيتهـــا للب�شـــر يف اأي وجه 

مـــن الوجوه، لأنها ل توافق الواقعية يف 

حياة النا�ص التي خلقت يف هذه الأر�ص 

لتعمريها وبنائها، وكيف ي�شري املجتمع 

بـــل كيف ت�شري الدولة اإذا كان اأفرادها 

م�شغولني برنفانـــا م�شغولني باملجاهدة 

النف�شيـــة؟ متـــى ترتقي حياتهـــم؟ واأّنى 

لهـــا اأن ت�شـــل اإىل امل�شاعـــر والأفـــكار 

واملبتكـــرات التـــي تعـــود باخلـــري على 

الب�شريـــة؟ وقد ترتبت علـــى اعتقادهم 

برنفانا مفا�شد كثرية منها 

• عبـــادة الرهبـــان والقدي�شـــني الذين 
زعمـــوا اأنهم بلغو نرفانـــا، فاإنهم مبقام 

الإلـــه عنـــد البوذيني. – كـــرثة املّدعني 

بعلـــم الغيـــب يف جمتمعهـــم للت�شليـــل 

واخلداع وك�شب اأموال النا�ص بالباطل.

• كـــرثة الف�شاد والنحـــراف الأخالقي 
يف جمتمعهـــم لعتقادهم بـــاأن الرنفانا 

�شتاأتـــي عليهم يوما مـــن الأيام، واأن كل 

اإن�شـــان لبـــّد له مـــن نهايـــة يف دورات 

التنا�شـــخ، فاأخروا الإ�شـــالح، واأهملوا 

اللتزام بالقيم واملثل الأخالقية. 

• اإنهـــا تدعـــو اإىل الرهبانيـــة باإيجـــاد 
طائفة معينة تتقيد بـــالآداب وال�شلوك 

دون غريهـــم، وذلـــك لأن تعاليم نرفانا 

مل تطبـــق يف واقع حياتهم اإل يف اأفراد 

قالئل وهـــم الذين ترهبنـــوا  واعتزلوا 

احليـــاة كلهـــا، واإن هذه هـــي الطريقة 

الوحيـــدة يف نظرهم التـــي ي�شتطيعون 

بهـــا تنفيـــذ هـــذه التعاليم علـــى الوجه 

الأكمل املطلوب، كما يزعمون.  

• امتحـــان اجل�شد بالريا�شات املختلفة 
ال�شاقـــة املتعبـــة  كو�شيلـــة، ول و�شيلـــة 

غريهـــا لالرتفـــاع بالـــروح علـــى حـــد 

زعمهـــم، وقـــد تاأثـــر بفل�شفـــة نرفانـــا 

كثـــري من الهنـــود، و�شـــرت اإىل ال�شرق 

والغـــرب قدميا وحديثـــا، فتاأثر بها يف 

القدم فال�شفة اليونان، وبع�ص فال�شفة 

امل�شلمـــني وبع�ـــص ال�شوفيني وغريهم. 

الإ�شالم دين الفطرة و�شريعة الإ�شالم ل 

تدعو ول تقر بالرنفانا، اإن الإ�شالم دين 

وا�شـــح مبني، ل يكف نف�شا اإل و�شعها، 

�شهـــل تقبله، ل يخالـــف يف �شريعته ول 

مبادئـــه  وتعليماتـــه الأخالقيـــة واقـــع 

الإن�شان، وواقع الكـــون، وواقع احلياة. 

ومـــن اأجل هذا ل يقـــر الإ�شالم بعقيدة 

نرفانا، اأو الفناء التي تدعو اإىل جتريد 

النف�ـــص عن الرغبات، وكبـــت نوازعها، 

حتى تتعطـــل اإرادتها ومتوت، والإ�شالم 

قد عرف طبيعة الإن�شان حق معرفتها، 

واأنزل لـــه من ال�شرائع ما ي�شبع رغباته 

ويبث فيه الطمئـــان وال�شالم والأمان، 

لأن الإ�شالم كلمـــة اهلل، والإن�شان خلق 

اهلل، وخالـــق ال�شـــيء ل يجهل طبيعته، 

وكنهـــه، ومن هنـــا يتميـــز الإ�شالم عن 

البوذيـــة، بل عن الأديـــان كلها، بنظرته 

ال�شاملـــة املحيطـــة حلقيقـــة الإن�شـــان 

وطبيعته. فقد اعرتف الإ�شالم بالدوافع 

الفطرية يف نف�ص الإن�شان، ونظم تعامله 

مع الرغبات وال�شهوات. وقد اأ�شار اإىل 

ذلك كثري من الآيات القرانية، فعن حب 

ال�شهوات قوله تعاىل {ُزيَِّن للنَّا�ص ُحبُّ 

َهَوات ِمَن النِّ�َشاِء َوالَْبننَي َوالَْقنَاِطرِي  ال�شَّ

يِْل  ِة َواخْلَ َهـــِب َوالِْف�شَّ امْلَُقنَْطـــَرِة ِمَن الذَّ

ـــْرِث َذِلَك َمتَاُع  نَْعـــاِم َواحْلَ
َ
َمـــِة َواْلأ امْلُ�َشوَّ

نَْيا َواهلل ِعنَْدهُ ُح�ْشُن امْلَاآِب}   َياِة الدُّ احْلَ

»اآل عمران:١٤«، وعن احلر�ص وامليول   

�ِشنُوا  حَّ َواإِْن حُتْ نُْف�ُص ال�شُّ
َ
َرت اْلأ ْح�شِ

ُ
{َواأ

َوتَتَُّقوا َفاإِنَّ اهلل َكاَن مِبَا تَْعَملُوَن َخِبرًيا} 

»الن�شـــاء:١٢٩«، وعـــن احلـــزن والفرح 

�َشـــْوا َعلَى َما 
ْ
قولـــه تعاىل: { ِلَكيْـــاَل تَاأ

ـــا اآتَاُكْم َواهلل َل  َفاتَُكـــْم َوَل تَْفَرُحـــوا مِبَ
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در��صات



تَاٍل َفُخوٍر} »احلديد:٢٣«،  يُِحبُّ ُكلَّ خُمْ

وعـــن الغ�شب قولـــه تعـــاىل: {َوالَِّذيَن 

َذا َما  يَْجتَِنبُوَن َكَباِئَر اْلإِثِْم َوالَْفَواِح�َص َواإِ

بُـــوا ُهْم يَْغِفـــُروَن} »ال�شورى:٣٧«،  َغ�شِ

ْم يَْح�ُشُدوَن 
َ
وعن احل�شد قوله تعاىل: {اأ

تَاُهُم اهلل ِمْن َف�ْشِلِه}  النَّا�ـــَص َعلَى َمـــا اآَ

»الن�شاء:٥٤«، وعن الطمع {َوَجَعلُْت لَُه 

ْدُت لَُه  ُدوًدا. َوبَِننَي �ُشُهوًدا. َوَمهَّ َماًل مَمْ

ِزيَد. َكالَّ اإِنَُّه َكاَن 
َ
ْن اأ

َ
مَتِْهيًدا. ثُمَّ يَْطَمُع اأ

ِلآَيَاِتنَا َعِنيًدا} »املدثر:١٢-١٦«، وغري 

ذلك من الآيات، كما اأ�شار اإىل ذلك قول 

الر�شول الكرمي »لو كان لبن اآدم واديان 

مـــن مال لبتغـــى واديا ثالثـــا، ول ميالأ 

جوف ابـــن اآدم اإل الـــرتاب ويتوب اهلل 

على من تاب« »�شحيح البخاري«، هذا 

احلديث يـــدل على اأن الإ�شالم اعرتف 

بطبيعـــة الب�شرية، من الطمع واحلر�ص 

على الدنيا وحـــب املكاثرة بها والرغبة 

فيها وكذلـــك الآيات الكرمية تدل على 

اعـــرتاف الإ�شـــالم بالدوافـــع الفطرية 

يف الإن�شـــان، واأنـــه مل يحّرمها حترميا 

مطلقـــا، ولكنـــه يدعـــو اإىل تنظيمهـــا 

وتهذيبهـــا وتوجيها التوجيـــه ال�شحيح 

ال�شليم، ويدعو اإىل ممار�شتها يف اإطار 

ال�شوابـــط التـــي ر�شمهـــا اهلل حلماية 

الطبيعة الب�شرية من النهيار والتدمري 

والإباحية والف�شاد.. و اإن هذه ال�شوابط 

تقـــوم علـــى اأ�شا�ص العتـــدال والتوازن 

بـــني قـــوى الإن�شان -الـــروح واجل�شد- 

والتوازن بني الأ�شـــواق العليا، ورغبات 

احل�ـــص، حيث يتحقـــق مطلبهما جمعيا 

دون طغيان اأحدهما على الآخر، وجاء 

يف احلديث »اأن الر�شول ] راأى رجال 

قائمـــا يف ال�شم�ص ف�شـــاأل عنه فقالوا: 

يـــا ر�شـــول اهلل اإنـــه نـــذر اأن يقـــوم يف 

ال�شم�ص ول يقعد ول ي�شتظل ول يتكلم، 

وي�شوم، فقال عليـــه ال�شالة وال�شالم: 

مـــروه فليتكلم ولي�شتظـــل وليقعد وليتم 

�شومه« »اأخرجه البخاري«، وعلى هذا 

الأ�شا�ص اأنكر الإ�شالم طريقني لتحرير 

الإن�شان همـــا التق�شف والق�شوة، وجاء 

الإ�شـــالم بعبـــادة واقعيـــة، تراعي واقع 

احليـــاة، وظروفهـــا املختلفـــة، فجعـــل 

العبـــادة عمـــال والعمل عبـــادة بل جعل 

الت�شـــال اجلن�شي بطريقـــة م�شروعة 

مـــن العبادة، ففـــي احلديـــث ال�شريف 

»ويف ب�شـــع اأحدكـــم �شدقـــة« »اأخرجه 

م�شلم«. اإن الإ�شالم و�شع طرائق لتزكية 

النفو�ـــص، وتهذيـــب الأخـــالق، وتقويـــة 

ال�شلـــة بني الإن�شان وبـــني ربه. وتتمثل 

هـــذه الطرائـــق يف العبـــادات املختلفة 

واحلـــج  وال�شـــوم  والـــزكاة  كال�شـــالة 

والأمـــر باملعـــروف والنهـــي عـــن املنكر 

وغري ذلـــك. اإن هـــذه العبـــادات ت�شل 

الإن�شان بربه، ول تقطعه عن جمتمعه. 

يعمـــر بها اآخرته. ول تخرب من ورائها 

دنيـــاه، واإنها تقوم علـــى الإميان باهلل، 

واليوم الآخر، الذي هو امل�شدر الوحيد 

ل�شكينة النف�ص وطماأنينتها. قال تعاىل: 

{الَّذيَن اآََمنُوا َوتَْطَمئنُّ ُقلُوبُُهْم ِبِذْكِر اهلل 

َل ِبِذْكِر اهلِل تَْطَمئنُّ الُْقلُوُب} »الرعد: 
َ
اأ

٢٨«. اإن ذكـــر اهلل يتمثـــل يف العبادات 

كلها، وهو الو�شيلة الوحيدة لإزالة الأمل 

يف النف�ـــص، والرتفـــاع بهـــا و�شكينتها، 

ولي�شت الريا�شات اأو التاأمالت ال�شاقة 

التي لي�شت �شوى اأوهام ليقبلها العقل، 

ول ت�شتجيب لها الفطرة ال�شليمة. 

• �لكرمـــــا يف ميز�ن �لإ�صــــالم: 
عقيـــدة كارمـــا فا�شـــدة مـــن اأ�شا�شهـــا 

لالأمور الآتية:

• اإنهـــا قائمـــة علـــى اأ�شا�ـــص الإحلـــاد، 
واإنكار وجود اخلالق الأعلى الذي خلق 

ف�شـــوى وقـــدر فهـــدى، والـــذي اأعطى 

كل �شـــيء خلقه ثم هـــدى، و له مقاليد 

ال�شمـــوات والأر�ـــص وبيـــده ملكوت كل 

�شـــيء، والعقيـــدة يف اهلل مـــن الأمـــور 

البديهيـــة التي ل حتتاج اإىل دليل، غري 

اأن البوذيني واأمثالهم انحرفت فطرتهم، 

ومر�شـــت قلوبهـــم ف�شلّـــوا عـــن �شواء 

ِ �َشكٌّ 
َّ

يِف اهلل
َ
ال�شبيـــل {َقالَـــْت ُر�ُشلُُهـــْم اأ

ْر�ِص}. وعقيده 
َ
َمـــاَواِت َواْلأ َفاِطـــِر ال�شَّ

الكارمـــا اعتمدت ب�شـــكل اأ�شا�شي على 

قانـــون العلـــة واملعلـــول يف تف�شري حياة 

الإن�شـــان وجعـــل الأ�شباب قـــوى عاقلة 

تعمل يف وعي وب�شـــرية، وكان من هذا 

اأن اآمـــن البوذيـــون بالطبيعـــة  وعّدوها 

كائنـــا عاقال يحمل يف كيانـــه مقومات 

وجـــوده م�شتغنيا عن مدّبـــر يدّبر اأمره 

ويقوم عليه، لكن الإ�شالم يُعلم الب�شرية 

اأن الأ�شباب التي اأودعها اهلل يف الأ�شياء 

لي�شت مكتفية بنف�شها، بل هلل هو الذي 

خلـــق الأ�شباب وامل�شببـــات، وقدرهما، 

واأقام الوجود علـــى نظام، واأجراه على 

�شنن اأودعها فيه، كما يقول اهلل تعاىل: 

ْن تُْدِرَك الَْقَمَر 
َ
ْم�ُص يَنَْبِغي لََها اأ {َل ال�شَّ

َوَل اللَّيْـــُل �َشاِبـــُق النََّهـــاِر َوُكلٌّ يِف َفلَـــٍك 

يَ�ْشَبُحوَن} »ي�ـــص:٤٠«، وقال تعاىل: {

ْعَطـــى ُكلَّ �َشْيٍء َخلَْقُه 
َ
َقـــاَل َربُّنَا الَِّذي اأ

ثُـــمَّ َهـــَدى} »طـــه:٥٠« ففـــي كل �شيء 

اأ�شباب مودعة فيـــه، فالنار مثال �شبب 
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ال�شوء والدفء والإحراق، غري اأن هذه 

الأ�شبـــاب القائمـــة يف الأ�شيـــاء لي�شت 

م�شتقلة باإحداث �شيء من احلوادث، بل 

هي تبع لإرادة اهلل، وتتحرك يف املجال 

الـــذي يريده اهلل لهـــا يف كل حال، لهذا 

جنـــد اأن النار مل توؤثـــر �شيئا يف �شيدنا 

اإبراهيم عليه ال�شالم حينما األقي فيها، 

لأن قوة الإحراق قد �شلبت منها باإرادة 

مـــن ربه، قال تعاىل: {ُقلْنَا يَا نَاُر ُكويِن 

بَـــْرًدا َو�َشاَلًما َعلَى اإِبَْراِهيَم} »الأنبياء: 

٦٩«، فـــال يلزم اأن يكـــون هناك التالزم 

بني الأ�شباب وامل�شببات وكل بق�شاء اهلل 

وقـــدره، يقول الإمام ابن تيمة: »ومعلوم 

اأنه لي�ص يف املخلوقات �شيء وحده عله 

تامـــة، و�شبب تام للحـــوادث، مبعنى اأن 

وجـــوده م�شتلـــزم لوجود احلـــوادث، بل 

لي�ص هذا اإل م�شيئة اهلل تعاىل خا�شة، 

فمـــا �شاء اهلل كان وما مل ي�شاأ مل يكن«، 

ومـــن هنا بطلـــت البوذيـــة يف عقيدتها 

بـــاأن احلياة احلالية نتيجـــة من احلياة 

ال�شابقـــة، وم�شببة للحياة امل�شتقبلة. اإذ 

لـــو فر�شنا اأن احليـــاة احلالية ل توجد 

اإل بوجـــود احليـــاة ال�شابقـــة، واحلياة 

ال�شابقـــة ل توجـــد اإل بوجـــود احليـــاة 

ال�شابقـــة لهـــا، وهكـــذا.. لينتهـــي بنـــا 

الأمر حتما اإىل القـــول بالت�شل�شل غري 

النهائي، والعقل الب�شري ال�شليم يرف�ص 

الت�شليـــم بهذا الت�شل�شـــل، لأنه يقت�شي 

األ يكـــون هناك احليـــاة الأوىل يف هذه 

الدنيـــا، اأو كارما الأوىل على حد تعبري 

البوذية، وذلك لتوقف وجود حياة املرء 

علـــى التي قبلها، والتي قبلها على التي 

قبلهـــا.. اإىل ما ل نهاية، فيلزم من هذا 

الت�شل�شـــل غري النهائـــي اأن ل حياة يف 

هذا الكون، وهذا م�شتحيل.

 اإن وجـــود احليـــاة يف التفكـــري البوذي 

يـــدل بالريب على وجود كارما ولكن ما 

هـــي كارمـــا الأوىل التي حدثت يف هذا 

الكون؟ ومن اأيـــن حدثت؟ ومن اأحدثها 

واأعطاهـــا القدرة على اإخـــراج ما فيها 

مـــن م�شببـــات على حد زعمهـــم؟ لي�ص 

للتفكـــري البوذي جـــواب معقـــول لهذه 

الت�شـــاوؤلت، اإذ كيـــف يفهـــم العقل اأن 

هـــذا القانـــون املزعـــوم الـــذي ل عقل 

لـــه ول اإرادة هـــو الذي يقـــوم بت�شجيل 

عمـــل الإن�شان العاقـــل وحركته وكالمه 

وخاطرتـــه، ثـــم يحفظـــه ويجازيـــه يف 

احلـــال اأو يف امل�شتقبـــل كمـــا يزعمون؟  

حقـــا و�شدقا قانون كارما املزعوم وهم 

وخيال ول وجود له -عقيدة كارما تنكر 

اليـــوم الآخـــر، وبالتـــايل تنكـــر البعث، 

واحل�شاب، ودخول اجلنة والنار، ولي�ص 

يف البوذية ما ي�شمى باليوم الآخر، لأنها 

توؤمن بالبعوث امل�شتمرة للحياة، فالعامل 

يف ت�شّور البوذية ما هو اإل عجلة تدور 

معهـــا الولدة والوفاة حتى اأبد الآبدين، 

وما الولدة والوفـــاة يف عامل الدنيا اإل 

جزاء الذين ل يزالون ي�شبحون يف بحر 

كارمـــا بحـــر ال�شهـــوات والرغبات ومل 

ي�شلـــوا بعد اإىل �شاحـــل الفناء النهائي 

نرفانـــا، ولالإ�شـــالم طريـــق رائـــع جتاه 

هـــذا املو�شوع، فجعل اجلزاء يف الدنيا 

والآخرة حتـــى يتحقق العدل وا�شتقرار 

حيـــاة  يحيـــا  الإن�شـــان  واأن  املجتمـــع، 

اأر�شيـــة واحدة فقط، ثـــم يكون بعدها 

حيـــاة الـــربزخ عقـــب املوت، ثـــم البعث 

واحل�شـــاب الـــذي يرتتب عليـــه دخول 

الإن�شـــان اجلنة اأو النـــار، بح�شب عمله 

يف الدنيـــا، فـــال تكرر حياتـــه الدنيوية 

بعـــد موتـــه على اأيـــة �شورة مـــن �شور 

التج�شد، وقد جعل اهلل لالإن�شان ثالثة 

عـــوامل.  الأوىل: عـــامل الدنيـــا الفاين 

وهو دار البتـــالء والمتحان كما اأ�شار 

اإىل ذلـــك قوله تعاىل: {ُكلُّ نَْف�ٍص َذائَقُة 

ُجوَرُكْم يَْوَم الْقَياَمة 
ُ
ْوَن اأ َا تَُوفَّ املَْوِت َواإِمنَّ

نََّة َفَقْد  َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َواأْدِخَل اجْلَ

نَْيا اإلَّ َمتَاُع الُْغُروِر}  َياةُ الدُّ َفاَز َوَما احْلَ

»اآل عمـــران:١٨٥«، {الـــِذي َخلََق امْلَْوَت 

ْح�َشُن َعَماًل َوُهَو 
َ
يُُّكْم اأ

َ
َياةَ ِلَيبْلَُوُكْم اأ َواحْلَ

الَْعِزيُز الَْغُفوُر} »امللك:٢«. 

ارتباط "الكارما" 
بالعلة والمعلول أدت 
بالبوذيين إلى االعتقاد 
بأن الطبيعة كائن 
عاقل قائم بذاته بعيد 
عن الخالق
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الثانيـــة: عامل الـــربزخ  كمـــا اأ�شار اإىل 

ذلـــك قولـــه تعـــاىل: {َحتَّـــى اإَِذا َجـــاَء 

َحَدُهـــُم امْلَْوُت َقـــاَل َربِّ اْرِجُعوِن. لََعلِّي 
َ
اأ

ـــا ِفيَمـــا تََرْكـــُت َكالَّ اإِنََّها  ْعَمـــُل �َشاحِلً
َ
اأ

ىَل  َكِلَمـــٌة ُهَو َقاِئلَُها َوِمـــْن َوَراِئِهْم بَْرَزٌخ اإِ

»املوؤمنـــون:٩٩-١٠٠«.  يُبَْعثُـــوَن}  يَـــْوِم 

الثالثـــة: عـــامل الآخرة اخلالـــد، والذي 

هـــو دار اجلـــزاء، كمـــا اأ�شـــار اإىل ذلك 

ْعـــَداِء اهلِل 
َ
قولـــه تعاىل: {َذلـــَك َجَزاءُ اأ

لِْد َجـــَزاًء مِبَا  النَّـــاُر لَُهـــْم ِفيَهـــا َداُر اخْلُ

َكانُوا ِباآَيَاِتنَـــا يَْجَحُدوَن} »ف�شلت:٢٨«، 

ىَل اهلِل  {َواتَُّقـــوا يَْوًمـــا تُْرَجُعوَن ِفيـــِه اإِ

ـــى ُكلُّ نَْف�ٍص َما َك�َشَبـــْت َوُهْم َل  ثُـــمَّ تَُوفَّ

يُْظلَُمـــوَن} »البقرة:٢٨١«. فلي�ص هناك 

حيـــاة قبل هذه احلياة، كما لي�ص هناك 

عـــامل غري هـــذه العـــوامل الثالثـــة، اإن 

جميـــع الأعمال التي يعملهـــا الإن�شان، 

�شـــواء كانت فعليـــة  اأو قولية اأو اإرادية، 

كلهـــا تكون يف هذه احلياة الدنيا، وكلها 

خملوقـــه هلل �شبحانه وتعـــاىل: {َواهلل 

َخلََقُكْم َوَمـــا تَْعَملُوَن} »ال�شافات:٩٦«، 

واهلل �شبحانـــه وتعاىل جعل من اجلزاء 

ما هو معجل يف الدار الدنيا وجعل منه 

ما هو موؤّجل للدار الآخرة، فاملعّجل من 

اجلـــزاء بالثواب يف الدنيـــا اأنواع كثرية 

ل حت�شـــى، كالن�شر والتاأييد وكال�شعور 

بال�شعـــادة وطماأنينة القلـــب، وكالربكة 

يف املـــال والأهل، والتوفيـــق يف الأمور، 

ْح�َشنُـــوا يِف َهِذِه 
َ
قـــال تعـــاىل: {للَِّذيَن اأ

نَْيا َح�َشنَـــٌة َولََداُر اْلآَِخَرِة َخرْيٌ َولَِنْعَم  الدُّ

َداُر امْلُتَِّقـــنَي} »النحل:٣٠«، واملعّجل من 

اجلزاء بالعقـــاب يف الدنيا اأنواع كثرية 

اأي�شـــا، كالف�شل، والقلق، والأمل، و�شيق 

ال�شدر وكامل�شائـــب والباليا يف النف�ص 

واملال والأهل، وكتنفيذ العقوبات املقررة 

يف ال�شريعـــة على بع�ـــص الكبائر. وقد 

اأ�شار القراآن الكرمي اإىل هذا اجلزاء يف 

َياِة  مثل قولة تعاىل: {لَُهْم َعَذاٌب يِف احْلَ

�َشـــقُّ َوَما لَُهْم 
َ
ِخَرِة اأ نَْيـــا َولََعـــَذاُب اْلآَ الدُّ

ِ ِمـــْن َواٍق} »الرعد:٣٤«، {َوَما 
َّ

ِمَن اهلل

يِْديُكْم 
َ
يَبٍة َفِبَما َك�َشَبْت اأ �َشابَُكْم ِمْن ُم�شِ

َ
اأ

َويَْعُفو َعْن َكِثرٍي} »ال�شورى:٣٠«.

وهكـــذا اجلزاء يف الإ�شـــالم، فقد جاء 

يف �شـــورة دقيقـــة وا�شحـــة جلية غري 

مبهمـــة وخـــالف مـــا اجته اإليـــه الفكر 

البوذي واأمثاله يف عقيدة جزاء الكارما 

التي ل ميكن التدليل عليها ول فهمها، 

وبخا�شة بعـــد اأن ا�شطر الفكر البوذي 

واأمثالـــه اإىل تقرير اأن الروح يف احلياة 

اجلديدة مقطوعة متاما عنها يف حياتها 

ال�شابقة، فال تعرف عنها �شيئا، ومعنى 

هـــذا اأن الروح تنعـــم اأو ت�شقى دون اأن 

تعـــرف اأ�شباب النعيـــم اأو ال�شقاء، واإذا 

كان الإن�شـــان مل يعـــرف اأ�شباب النعيم 

وال�شقـــاء، ومل يتذكر ما فعله يف حياته 

ال�شابقـــة، فمـــا اأثر مثوبـــة اأو عقوبة ل 

يتذكر املرء �شببهـــا؟ ول تزجر النفو�ص 

عـــن ال�شـــر وال�شيئـــات ول تعطيهم اإل 

زيادة يف الغرور وال�شالل.

• اإن عقيدة كارمار البوذية تنفي الإميان 
بالق�شاء والقـــدر الذي هو عن�شر مهم 

يف العقيـــدة الإ�شالميـــة، وتبطل حرية 

الإن�شـــان وم�شوؤوليته يف هـــذه الأر�ص، 

فقـــد اجتهـــت البوذيـــة اجتاهـــا غريبا 

بعيـــدا عـــن العقـــل واملنطـــق، حينمـــا 

جعلـــت كارمـــا هي التـــي تق�شي وتقدر 

حيـــاة الإن�شـــان من تلقـــاء نف�شها، دون 

حاجـــة اإىل مدبر اأمرها، مـــع اأن كارما 

يف تعريفهم هي جمـــرد عمل الإن�شان، 

غـــري اأن الإ�شالم يبـــني لالإن�شان ما هو 

اخلـــري املقبول عنـــد اهلل الذي ي�شتحق 

اجلزاء، وما هـــو ال�شر املنهي عنه عند 

هلل الـــذي ي�شتحق العقـــاب، كما يفرق 

الإ�شـــالم بـــني املجـــاَزى وهـــو املخلوق، 

وبـــني املجاِزي وهو اخلالـــق، فلي�ص من 

املعقـــول اأن يكون اجلزاء املخلوق �شواء 

كان خـــريا اأو �شـــرا هو الـــذي يت�شرف 

بنف�شه، ويُوؤثـــر بنف�شه، اإذ لو كان الأمر 

كذلـــك لأمكـــن لالإن�شـــان اأن يقدر �شري 

حياتـــه بنف�شه حيث ي�شاء، ولكن الواقع 

امل�شاهـــد خالف ذلـــك، لأن الإن�شان ل 

ي�شتطيع اأن يقـــدر حياته بنف�شه، وهذا 

دليـــل �شريح علـــى اأنه لي�ـــص �شيء من 

املخلوقـــات موؤثرا بنف�شه، بل اهلل وحده 

هـــو خالق كل �شـــيء، ل �شريك له، وهو 

املوؤثـــر، وهـــو املجـــازي، واملت�شرف يف 

الكـــون كما ي�شاء، ول يلـــزم عليه �شيء 

مـــن املخلوقات، فما �شـــاء اهلل كان وما 

مل ي�شاأ مل يكن، قـــال تعاىل: {َما يَْفتَِح 

�ِشَك لََها   ِللنَّا�ـــصِ ِمْن َرْحَمٍة َفـــاَل مُمْ
ُ َّ
اهلل

َوَما مُيْ�ِشْك َفاَل ُمْر�ِشَل لَُه ِمْن بَْعِدِه َوُهَو 

�َشاَب 
َ
ِكيُم} »فاطر:٢«، َما اأ الَْعِزيـــُز احْلَ

نُْف�ِشُكْم 
َ
ْر�ـــص َوَل يف اأ

َ
يَبٍة يِف اْلأ مْن ُم�شِ

َها اإِنَّ َذِلَك 
َ
اأ ْن نرَْبَ

َ
اإِلَّ يِف ِكتَـــاٍب ِمْن َقبِْل اأ

�َشْوا َعلَى 
ْ
َعلَـــى اهلِل ي�شـــرٌي.  ِلَكـــْي َل تَاأ

َمـــا َفاتَُكْم َوَل تَْفَرُحوا مِبَا اآَتَاُكْم َواهلل َل 

تَاٍل َفُخوٍر}. يُِحبُّ كلَّ خُمْ

•  مـــن �شالل عقيدة كارما البوذية اأنها 
تنفي التوبة وتكفري الذنوب، لأن قانون 

كارمـــا يف مذهب »بـــوذا« ي�شجل كل ما 

يرتكبه الإن�شان، من �شغرية وكبرية، ثم 

يجازيه حتما يف امل�شتقبل، فلي�ص هناك 

املغفـــرة وال�شفح والعفـــو، ولي�ص هناك 

التوبـــة اأو تكفـــري الذنـــوب. وقـــد روي 

عـــن بوذا اأنه »ل يقـــول  اإن التوبة تكفر 

الذنوب، لأنه يرى اأن التوبة مق�شودة اأو 

غري مق�شودة ل ت�شتطيع اأن متنع �شدور 

املعلول عن العلة، ول العمل من النتائج« 

، ول�شك اأن هذا التفكري الغريب نتيجة 

اإنـــكار الإلـــه، لأن التوبة ل تكون اإل من 

اضطر الفكر البوذي إلى التقرير بالروح 
في الحياة الجديدة نعيما وشقاء دون أن 

ندري هل ذلك ثواب أم عقاب؟
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وجـــود املتوب اإليه، فاإنـــكار املتوب اإليه 

معنـــاه اإنـــكار التوبـــة، ومـــا اأ�شبهها من 

العبادات، كالدعاء، والرجاء، واخلوف، 

ذلـــك،  وغـــري  وال�شتغاثـــة،  والتـــوكل، 

وهذه الأمور ممـــا ل تتخلى عنه فطرة 

الإن�شان، لأنه مفطور عليها، ولهذا فقد 

اأ�شبـــح اإنكار هذه الأمـــور مبداأ نظريا، 

يدر�ص يف مدار�شهـــم، ويقراأ يف كتبهم، 

ول�شيما بعدما �شار »بوذا« اإلها معبودا 

كاإلـــه الهندو�ص. وقـــد وجدنا كثريا من 

علمـــاء البوذية املعا�شرين يفتخرون يف 

كتبهم بهذه العقيدة –اأي اإنكار التوبة– 

والإ�شـــالم،  الهندو�شيـــة،  ويهاجمـــون 

والديانـــات ال�شماويـــة كلهـــا، وخا�شـــة 

الن�شرانيـــة التـــي تقول �شلـــب امل�شيح 

للتفكري عن خطيئـــة الب�شر، وب�شكوك 

الغفران وكر�شي العـــرتاف والتعميد. 

لذلـــك يجـــدر بنـــا اأن ننبـــه هنـــا اإىل 

حقيقتـــني مهمتني: احلقيقة الأوىل: اإن 

من حقائق الرتبية النف�شية اأن الإن�شان 

خّطاء، واأن الغلط مركوز يف عروقه مع 

الدمـــاء، واأن اهلل خلـــق الإن�شان وغرز 

يف نف�شـــه حّب متـــاع الدنيـــا، والرغبة 

يف جمـــع املـــال، والغ�شـــب، والبط�ـــص، 

والنتقـــام، وقـــد �شلط عليـــه ال�شيطان 

اإليـــه  ويحبـــب  الفواح�ـــص،  لـــه  يزيـــن 

املعا�شي، وو�شع فيه نف�شا اأمارة بال�شوء 

م�شتهيـــة للحرام، فـــكان من نتائج ذلك 

اأنـــه ياأتي باملعا�شـــي، ويرتكب الذنوب، 

اإل من ع�شمه اهلل من ذلك من الأنبياء 

واملر�شلني. فماذا ي�شنع الإن�شان لينجو 

من عقاب املع�شية وتبعات الذنوب؟ من 

هـــذا الأ�شا�ص فقد فتح اهلل من رحمته 

بـــاب التوبـــة اأمـــام املذنبـــني العا�شني 

الذنـــوب،  تعاظمـــت  الغافلـــني، مهمـــا 

وتكاثـــرت املعا�شـــي، فـــال قنـــوط مـــن 

رحمة اهلل، ول ياأ�ص من رحمته وعفوه، 

نيبُوا 
َ
ول بعد عـــن اهلل، قال تعاىل: {َواأ

ِتَيُكُم 
ْ
ْن يَاأ

َ
�ْشِلُموا لَُه ِمْن َقبِْل اأ

َ
اإِىَل َربُِّكْم َواأ

الَْعَذاُب ثُمَّ َل تُنْ�َشـــُروَن} »الزمر:٥٣«، 

َوالَِّذيـــَن َل يَْدُعوَن َمَع اهلِل اإِلًَها اآََخَر َوَل 

قِّ  َم اهلل اإِلَّ ِباحْلَ يَْقتُلُوَن النَّْف�َص الَِّتي َحرَّ

ثَاًما. 
َ
َوَل يَْزنُـــوَن َوَمـــْن يَْفَعْل َذِلَك يَلْـــَق اأ

يُ�َشاَعْف لَُه الَْعَذاُب يَْوَم الِْقَياَمِة َويَْخلُْد 

فيِه ُمَهاًنا. اإِلَّ َمْن تَاَب َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل 

ُل اهلل �َشيِّئَاِتِهـــْم  ولَِئـــَك يَُبـــدِّ
ُ
ـــا َفاأ �َشاحِلً

َرِحيًمـــا}  َغُفـــوًرا  اهلل  َوَكاَن  َح�َشنَـــاٍت 

»الفرقان:٦٨-٧٠«، {َواإَِذا َجاَءَك الَِّذيَن 

يَاِتنَا َفُقْل �َشـــاَلٌم َعلَيُْكْم َكتََب  يُوؤْمنُـــوَن ِباآَ

نَُّه َمْن َعِمَل 
َ
ْحَمَة اأ َربُُّكْم َعلَى نَْف�ِشـــِه الرَّ

ِمنُْكـــْم �ُشـــوًءا ِبَجَهالٍَة ثُمَّ تَـــاَب ِمْن بَْعِدِه 

نَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم} »الأنعام:٥٤«، 
َ
�ْشلََح َفاأ

َ
َواأ

فالتوبـــة نعمة عظمـــى، ومّنة كربى من 

اهلل على عباده، ولول اأن اهلل وفق اإليها 

عبـــاده، واأنعم بقبولهـــا، لوقع العباد يف 

حرج وعنـــت �شديد، والواقـــع اأن نف�ص 

الإن�شـــان كج�شمـــه كالهمـــا يحتاج اإىل 

تطهري دائم، فاجل�شم يتعر�ص لالأدنا�ص 

والأقـــذار، فـــكان لبد لعافيـــة اجل�شد 

من اإزالة هـــذه الأدنا�ص والأقذار كلها. 

والنف�ـــص الإن�شانيـــة كذلـــك، تتعر�ـــص 

لالأخطاء، والذنـــوب، وال�شيئات، وتنزع 

اإىل ال�شـــرور، وهـــي بحاجـــة اإىل توبة 

متجـــددة متكـــررة، مت�شـــح عنهـــا هذه 

يحتـــاج  مثلمـــا  وال�شيئـــات،  الذنـــوب 

اجل�شـــد اإىل اأنـــواع الغ�شـــل و�شـــروب 

املطهـــرات،  فمن الغريـــب اأن جند هنا 

نحلـــة قا�شيـــة كالبوذيـــة التـــي اأنكرت 

التوبـــة وجعلت ذنوب الإن�شان املرتاكمة 

يكفرها التنا�شخ، وتكرار املواليد. ونحن 

نت�شاءل كيـــف يتحقق هذا التكفري، مع 

اأن الإن�شـــان يف كل حياتـــه كما يقولون 

ل يخلو عـــن ارتكاب الذنوب؟ احلقيقة 

الثانيـــة: اإن الإ�شـــالم لي�ـــص كغـــريه من 

الديانـــات، فال ي�شح اإطالقـــا الت�شوية 

بـــني الإ�شـــالم وغـــريه يف احلكـــم. اإن 

الإ�شالم هو الدين الوحيد الذي �شرعه 

اهلل لكل الب�شـــر، ويف كل الأزمان، وقد 

تكفل بحفظ كتابه، ود�شتوره الأ�شا�شي 

لْنَا  وهو القـــراآن، فقـــال: {اإِنَّا نَْحـــُن نَزَّ

اِفُظوَن} »احلجر:٩«.  ْكَر َواإِنَّا لَُه حَلَ الذِّ

ف�شلـــم م�شـــدره عـــن تدخـــل الب�شـــر، 

وحتريف الب�شر، هذا بخالف غريه من 

الديانـــات ال�شماوية التـــي �شرعها اهلل 

ملرحلة حمـــدودة، ولقـــوم معينني، فقد 

اأنكـــر الإ�شالم الو�شاطـــة الكهنوتية بني 

اهلل والإن�شـــان، كو�شاطـــة الكهنوت يف 

الهندو�شية والن�شرانية، وجعل الإ�شالم 

العالقـــة بني الإن�شان وبـــني ربه عالقة 

مبا�شرة بـــدون و�شاطة، وكان من دلئل 

تكرمي اهلل لالإن�شـــان يف نظر الإ�شالم، 

اأن فتح اهلل بـــاب التقرب اإليه �شبحانه 

وتعاىل اأنى �شاء العبد ذلك، ومتى �شاء، 

ل يحتاج اإىل و�شطاء ي�شل من طريقهم 

اإىل اهلل. يقـــول اهلل تعـــاىل خماطبـــا 

لَـــَك ِعَباِدي 
َ
ر�شولـــه الكـــرمي: {َواإَِذا �َشاأ

اِع  ِجيُب َدْعـــَوةَ الدَّ
ُ
َعنِّي َفـــاإِينِّ َقِريـــٌب اأ

اإَِذا َدَعـــاِن َفلَْي�ْشتَِجيبُوا يِل َولْيُوؤِْمنُوا ِبي 

لََعلَُّهـــْم يَْر�ُشُدوَن} »البقرة:١٨٦«، وعلى 

هـــذا فقـــد اأبطـــل الإ�شالم مـــا ي�شمى 

�شكوك الغفـــران، وكر�شـــي العرتاف 

والتعميـــد، وغـــري ذلك مـــن اخلرافات 

التـــي ابتدعتهـــا الكني�شـــة الن�شرانية، 

وقرر الإ�شـــالم اأن املغفرة ل ميلكها اإل 

اهلل، ل ملـــك مقـــرب، ولنبـــي مر�شل، 

ف�شـــال عن رجـــال الكهنـــوت، لأن باب 

اهلل يف الإ�شـــالم مفتوح على م�شراعيه 

لكل من دعـــاه ورجاه، وتـــاب اإليه، واإن 

اقرتفت قبل ذلك كبائر الإثم، وفواح�ص 

إنكار علماء البوذية لعقيدة "التوبة" 
يتنافى مع الطبيعة البشرية التي تتسم

 بـ "الخطأ"

در��صات



الذنوب، قال تعاىل: {َوالَِّذيَن اإَذا َفَعلُوا 

نُْف�َشُهْم َذَكُروا اهلل 
َ
ْو َظلَُمـــوا اأ

َ
َفاِح�َشـــًة اأ

نُوَب  َفا�ْشتَْغَفـــُروا ِلُذنُوِبِهْم َوَمْن يَْغِفُر الذُّ

ـــرُّوا َعلَى َما َفَعلُوا َوُهْم  اإِلَّ اهلل َومَلْ يُ�شِ

يَْعلَُموَن} »اآل عمران:١٣٥«، والتوبة يف 

الإ�شالم لها �شروط معروفة، هي الندم 

بالقلـــب، وال�شتغفار بالل�شان، والإقالع 

عـــن الذنـــب، والطمئنـــان علـــى اأنه ل 

يَُّها الَِّذيَن 
َ
يعود اإليه، قـــال �شبحانه: {يَاأ

َمنُوا تُوبُوا اإِىَل اهلِل تَْوبًَة نَ�ُشوًحا َع�َشى 
اآَ

َر َعنُْكْم �َشيِّئَاتُكْم َويُْدِخلَُكْم  ْن يَُكفِّ
َ
َربُُّكْم اأ

نَْهاُر يَْوَم َل 
َ
ِتَهـــا اْلأ ِري ِمْن حَتْ َجنَّـــاٍت جَتْ

 النَِّبيَّ َوالَِّذيـــَن اآََمنُوا َمَعُه} 
ُ َّ
يُْخـــِزي اهلل

»التحرمي:٨«.

• اإن لعقيـــدة »كارمـــا« اأثرهـــا يف ف�شاد 
املجتمعـــات البوذية يف كثري من البالد، 

فاإنهـــا تعلّـــم النا�ـــص الك�شـــل والتواكل، 

والر�شـــا بالظلم وال�شرب علـــى ال�شيم 

وتخدعهـــم عـــن حقهـــم يف احلياة مبا 

تطبعهم عليه من ال�شعف وال�شت�شالم، 

ول�شك اأن ف�شـــاد العقيدة والتفكري له 

اأثر يف ف�شـــاد ال�شلوك والت�شرفات، ثم 

ف�شـــاد املجتمـــع الذي �شـــادت فيه تلك 

البوذيـــني  اإن  والت�شرفـــات.  ال�شلـــوك 

اأكرثهم لي�شوا �شعداء واإنهم قلقون واإن 

امللل ياأكل حياتهم، وهم م�شتغرقون اإما 

يف احلياة الروحية املتطرفة يف املعابد، 

واإمـــا يف احلياة املاديـــة املنحرفة غاية 

النحـــراف خـــارج املعابـــد، اإن الذيـــن 

ي�شعـــرون باأنهـــم معاقبـــون بالكارما يف 

هـــذه احليـــاة، ي�شعـــرون بحاجتهم اإىل 

الهـــروب مـــن اأنف�شهـــم، ومـــن ال�شقاء 

الـــذي لي�ص له �شبب يف احلياة، فيهرب 

كثـــري منهم اإما بالنتحار اأو باجلنون اأو 

بال�شذوذ. اإن اعتقادهم بالكارما عاجز 

عـــن زجرهم عن ال�شـــر وعن ردهم عن 

اجلرميـــة والف�شاد، ف�شـــال عن دفعهم 

اإىل اخلـــري، ولذلك انت�شـــرت املفا�شد 

يف جمتمعهم انت�شارا وا�شعا. ولقد ذكر 

الدكتور عبداهلل م�شطفى نوم�شوك يف 

كتابـــه القيم البوذية تاريخها وعقائدها 

وعالقـــة ال�شوفيـــة، عندمـــا عا�ـــص يف 

اإحدى الدول البوذية وذكر لنا انطباعه 

عـــن هذه الدولـــة البوذيـــة فذكر »ومن 

اأخبار النتحـــار املكررة، انتحار ال�شاب 

اأو ال�شابـــة الـــذي مل يوفق كل منهما يف 

الـــزواج ل�شبب ما، فلم يجد خمرجا اإل 

اأن قتل نف�شـــه، بعد اأن كتب ر�شالة بني 

فيهـــا اأنـــه مل يكن له ن�شيـــب من كارما 

الطيبـــة يف احليـــاة ال�شابقـــة حتى يتم 

بها الزواج مع حبيبته، فال فائدة له يف 

بقاء احلياة. وقد يقتلها معه، اأو يتفقان 

معا على الفرار من احلياة، زاعمني اأن 

حياتهمـــا مليئة بكارما واأن النتحار هو 

الطريـــق الوحيـــد للتخل�ـــص منها. هذا 

مثـــال من مئـــات الأمثلة التـــي تن�شرها 

ال�شحف يوميا. فن�شبـــة املنتحرين من 

البوذيني ن�شبة هائلة، لأن حياتهم فاقدة 

لالأمـــن والطماأنينـــة. اإن حياتهم فارغة 

عـــن ت�شور كـــرمي، فامتـــالأت باخلوف، 

وال�شطـــراب، والرعـــب وقـــد �شـــدق 

اهلل اذ يقـــول {�َشنُلِْقي يِف ُقلُوِب الَِّذيَن 

ِ َما مَلْ 
َّ

�ْشَرُكوا ِباهلل
َ
ْعَب مَبـــا اأ َكَفـــُروا الرُّ

َواُهـــُم النَّاُر َوِبئْ�َص 
ْ
ْل ِبِه �ُشلَْطاًنا َوَماأ يُنَـــزِّ

ـــنَي} »اآل عمران:١٥١«   امِلِ َمثْـــَوى الظَّ

�مل�صادر و�ملر�جع 

• املو�شوعة املي�شرة يف الأديان واملذاهب 715.
• مقارنة الأديان – البوذية – الدكتور اأحمد �شلبي  

• مو�شوعة العقيدة والأديان 4.
• ن�شو�ص يف اأديان الهند 144.

• مقارنة الأديان 249
• البوذية تاريخها وعقائدها )266--192 274(.

• قانون كارما 103-102.
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جلنـــة الفحيحيـــل للـــزكاة وال�شدقات 

اإحدى اللجان اخلريية التي تتبع جمعية 

النجاة اخلريية، وقـــد تاأ�ش�شت يف عام 

1398 املوافـــق 1978ميالديـــة، علـــى 
اأيـــدي ثلة مـــن حمبي العمـــل اخلريي، 

لتكـــون مالذا يلجاأ اإليـــه اأهايل املنطقة 

العا�شرة يف كل ما يرغبون يف القيام من 

اأعمال خريية، وتطوعية تخدم الإ�شالم 

وامل�شلمني.

وتتميـــز اللجنـــة باأنهـــا ل تتبنـــى اأي تو 

جهـــات �شيا�شيـــة اأو مذهبية اأو حزبية، 

وقد �شاهمت ومازالت ت�شاهم يف تفعيل 

م�شـــرية العمل اخلـــريي، داخل الكويت 

وخارجهـــا، مـــن خـــالل م�شاريعها التي 

تعـــددت لت�شكل بابـــا عظيما من اأبواب 

اخلري.

كانت النطالقة الأوىل للجنة الفحيحيل 

حمافظـــة  يف  وال�شدقـــات  للـــزكاة 

الأحمدي، وحتديدا مبنطقة الفحيحيل، 

ومنـــذ ذلك احلـــني تقوم اللجنـــة برفع 

املعاناة عن امل�شاكني والأرامل واليتامى 

مـــن الأ�شر الفقـــرية واملتعففة يف بلدنا 

احلبيـــب الكويـــت، وخارجها من خالل 

الأعمـــال الإغاثية يف حـــالت الكوارث 

واحلروب وال�شطرابات وامل�شاهمة يف 

دفع البالء.

وبف�شـــل اهلل عز وجل، ثـــم بدعم اأهل 

اخلـــري يف الكويت، وخا�شة يف املنطقة 

العا�شرة، فقد مت �شـــراء عمارتني، ومت 

وقفهمـــا يف نف�ص املنطقة ليعود ريعهما 

لالأيتام وامل�شاكني، ومازال عمل اللجنة 

الأ�شا�شي داخل دولة الكويت. 

ومن منطلق "امل�شلم اأخو امل�شلم" فقد مت 

تطوير العمل اخلريي بنرث بذور العمل 

اخلـــريي الكويتي خارج دولـــة الكويت، 

كمـــا هو موجود داخلهـــا، وذلك باإقامة 

م�شاريـــع خارجية متنوعـــة ومتعددة يف 

العديد من الدول.

ملــــاذ� �ليمن؟!

الـــدول  وبالفعـــل متـــت زيـــارة بع�ـــص 

املحتاجة القريبـــة، ووقع الختيار على 

دولـــة اليمن لأهميتهـــا وقربها من دولة 

الكويـــت، حيـــث اإنهـــا مـــن دول اجلوار 

لـــدول اخلليج العربـــي، وجتمعنا نف�ص 

لقـــول  وامتثـــال  والتقاليـــد،  العـــادات 

الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم: "ما زاَل 

ِجربيـــُل يو�شيني باجَلـــاِر، حتَّى ظنَنُت 

ثُـــُه"، كمـــا دعـــا ر�شـــول اهلل  اأنَّـــُه �شيوِرّ
وكـــرر: "اللهَمّ باِرْك لنا يف �شاِمنا، اللهَمّ 

ِننـــا"، وكما تعودنا على  بـــاِرْك لنا يف مَيَ

اليمنيني يف الكويت من ح�شن اأخالقهم 

وح�شن تعاملهم.

حتديــــد موقــــع �ملركــــز �لطبي

لذلـــك متـــت زيـــارة العا�شمـــة اليمنية 

�شنعـــاء لأول مـــرة، وكان هنـــاك خوف 

وقلق مما ن�شمعه ون�شاهده يف الإعالم 

اليمـــن،  واحلـــروب يف  امل�شـــاكل  عـــن 

واحلمـــد هلل مل نـــر اأي �شـــي مـــن تلك 

جميـــال،  بلـــدا  ووجدناهـــا  الأخبـــار، 

وال�شعـــب طيب وكرمي، وهـــم معروفون 

باأنهـــم اأ�شل العرب، ومن ثم اجتهنا اإىل 

املوقع الذي مت اختياره للمركز الكويتي 

الطبي اخلريي، ويقع يف مديرية احليمة 

الداخليـــة التـــي تقـــع اإىل الغـــرب مـــن 

العا�شمة �شنعـــاء، ويحدها من ال�شرق 

بقلم: �إيهاب �لدبـــو�س

مدير جلنـة زكـاة الفحيحيل

المركز الكويتي الطبي الخيري في اليمن

أضخم صرح طبي خيري يخدم 
100 ألف نسمة
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مديرية بني مطر ومن اجلنوب مديرية 

احليمة اخلارجية ومن ال�شمال مديرية 

�شبام كوكبان ومديرية ال�شاحذية، وبلغ 

عدد �شكانها 10000 ن�شمة، وامل�شاحة: 

463 كم²، ويوجد بها 400 قرية.

معانــــاة �أهـــل "�حليمة �لد�خلية"

لقـــد مت اختيار هـــذه املنطقـــة العزيزة 

من مناطـــق اليمن لبنـــاء مركز الكويت 

الطبي اخلريي نظرا للظروف املعي�شية 

والبيئيـــة والجتماعية التي يعاين منها 

اأبناء املنطقة، حيث يرى الناظر املاآ�شي 

والفقـــر واملر�ص، ونق�ص املاء والكهرباء 

وقلة اخلدمـــات التعليميـــة وال�شحية. 

وخالل جتولنـــا يف املنطقة كانت هناك 

الكثـــري مـــن املفاجـــاآت التي اأكـــدت لنا 

اأهمية مثل هذا امل�شروع احليوي واملهم 

لأهـــايل احليمـــة الداخلية، فقـــد راأينا 

بيتـــا �شغـــريا يف قمـــة اجلبـــل فذهبنا 

لرنى هذا البيـــت فوجدنا اأ�شرة مكونة 

مـــن 8 اأ�شخا�ـــص، الأب واألم والأولد، 

ومل ن�شتطـــع الدخـــول للبيـــت ب�شبـــب 

�شغـــره، وعـــدم وجـــود الو�شائـــل التي 

ت�شاعدهم على احلياة. وعلمنا اأن الأب 

املعيل لهذه الأ�شـــرة مري�ص ويعاين من 

مر�ـــص انقر�ص من العامل، ولكنه مازال 

موجودا باليمن، وهو مر�ص البلهار�شيا 

وعالجـــه ب�شيـــط، عبـــارة عـــن  كور�ص 

حبوب وينتهي. 

ومت نقل هذة الأ�شـــرة للعا�شمة �شنعاء 

ومت عـــالج الأب بامل�شت�شفـــى واإحلـــاق 

الأبناء باملدار�ص ورعايتهم وتوفري �شبل 

املعي�شة الكرمية لهم.  

هذه حالة من �شمن اأكرث من 100.000 

األـــف ن�شمـــة يعي�شون يف هـــذه القرى، 

ووجدنا اأن 400 قرية ليوجد بها مركز 

طبي، ومت عمل بحث ميداين عن حاجة 

النا�ـــص ملركز طبي ووجدنا اأنه ل يوجد 

رعايـــة طبيـــة واكت�شفنا حـــالت ولدة 

للن�شـــاء عن طريق الطرق البدائية التي 

تكـــرث فيها حالت الوفاة، ووجدنا كرثة 

احلوداث بالطرق بني اجلبال، ول يوجد 

م�شعف لهم مما �شجعنا على اتخاذ هذا 

القرار ال�شعب علينا، واملفيد لهم حيث 

اإن هـــذا القرار باإن�شاء مركز طبي لي�ص 

بال�شهل كما يتوقعـــه الكثري من النا�ص، 

بل هو قرار �شعب نظرا ل�شعوبة املكان 

بني اجلبال ال�شاخمات، و�شعوبة البناء 

ونقـــل املـــواد من العا�شمـــة اىل املوقع، 

وقلة اخلربة بالن�شبة لأول مرة نبني مثل 

هـــذا امل�شروع، حيث كنـــا نبني م�شاجد 

ونحفر اآبارا وبيوتا للفقراء.

ملاذ� �ملركز �لطبي؟

اإن املركـــز الطبـــي �شـــرح كبـــري اأجـــره 

عظيم بخدمته، فهو مركز لإنقاذ اأرواح 

وعالجهم بـــاإذن رب العاملـــني، واحلمد 

هلل مت اإن�شـــاء املركز ومت ت�شميتة مبركز 

الكويـــت الطبـــي اخلـــريي يف اليمـــن، 

خلدمـــة اأهلنا، ونعتربه هديـــة من اأهل 

الكويـــت، واأن يكون دفعة بالء عن اأهلنا 

بالكويت اإن �شاء اهلل تعاىل. 

وقـــد �شاهـــم اأهـــل الكويـــت ومازالـــوا 

ل�شتكمـــال  املركـــز  بهـــذا  ي�شاهمـــون 

من�شاآتـــه وجتهيزاتـــه، وقمنـــا بطرحـــه 

كم�شروع وقفي طبي.

�ملركز يف قلب خارطة �لكويت

ومت بناء هـــذا املركز على �شكل خارطة 

الكويت، واأق�شام هذا املركز من الداخل 

يوجد بها عيادة باطنية وغرفة متري�ص 

رجال، وغرفـــة مالحظة رجال، وعيادة 

ن�شـــاء وولدة، وغرفـــة متري�ـــص ن�شاء، 

وغرفة مالحظة ن�شاء، وغرفة عمليات 

ولدة، و�شيدلية ومكتب الإدارة، ومدير 

املركـــز، وا�شرتاحات املراجعني، وغرفة 

اأ�شعـــة وغرفة خمتـــرب وغرفة اأك�شجني 

وغرفـــة مولد الكهربـــاء وغرفة حار�ص 

خزان اأر�شي.

و�شـــوف يتم -بـــاإذن اهلل- طرح م�شروع 

�شيارة اإ�شعاف وبا�ص لنقل الأطباء.

120 األـــف دينـــار كويتـــي تكلفـــة البناء 
والتجهيز ولقد بلغت تكلفة امل�شروع من 

جتهيز البناء واملعدات الطبية والفر�ص 

والتجهيز املكتبي وغريه )مائة وع�شرون 

األف دينار كويتي(.

7 �آلف دينار كويتي �لتكلفة �لت�صغيلية

اأما من ناحية التكلفة الت�شغيلية للمركز 

فهي )�شبعة اآلف دينار كويتي( مق�شمة 

على رواتـــب واأجور الأطباء واملمر�شني 

امل�شتعملـــة  واملـــواد  الطبـــي  والطاقـــم 

للمعدات الطبيـــة والإداريني واحلار�ص 

وال�شائقني وحمروقات.. وغري ذلك.

طـــرح  ب�شـــدد  احلمـــد  وهلل  ونحـــن 

م�شـــروع الت�شغيل للمركـــز، وهو الأهم 

ل�شتمراريـــة املركز و�شوف يتم الفتتاح 

بعـــد �شهر رم�شان املبـــارك باإذن املوىل 

عزوجل. 
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�شـــارع   15 يف  اأقطـــن  بليـــك،  اأمينـــة 

»جريـــد«، تدرجـــت يف التعليـــم حتـــى 

ذهبـــت اإىل اجلامعـــة وح�شلـــت علـــى 

الإجنليزيـــة،  باللغـــة  علميـــة  درجـــة 

واقتفيـــت اأثـــر اأبـــي يف تدري�ـــص اللغـــة 

واأ�شبحـــت مدر�شـــة. ثـــم ح�شلت على 

درجة املاج�شتري يف القيادة الإداريـــــــة 

يف التدريــ�ـــص مبنطقة بت�شيفيلد، نائب 

رئي�ص »الرابطـــة الإ�شالمية بربيطانيا« 

  Britain  of  Association  Muslim
اعتنقت الإ�شالم منذ 22 �شنة –واحلمد 

هلل–.

ديانتـــي ال�شابقة الن�شرانيـــة، ورغم اأن 

الكتـــاب املقد�ص –الإجنيل- بديع مليء 

بالق�ش�ـــص املده�شـــة، وكنـــت �شغوفـــة 

باجلانـــب الروحـــي والإميـــاين، وهـــذا 

اجلانب جزء اأ�شيل من كيان الإن�شان ل 

ي�شتطيع العي�ص بدونه، ولكنني دائما ما 

كنت اأريد اأن اأكون على بينة مما اأعتقد 

واأعتنـــق، فاهلل عز وجـــل اأكرم الإن�شان 

بالعقل، وميزه به عن �شائر املخلوقات، 

و�شاعـــدين يف ذلك كـــوين مهتمة جدا 

باجلانـــب العلمي، فهـــذا الكون مل ياأت 

من فراغ، بل هـــو هند�شة كونية دقيقة 

جـــدا، وبالتايل فهـــذه احليـــاة لبد اأن 

ت�شتقيم مع مراد اهلل عز وجل.

كنت كثرية القراءة يف الإجنيل، ولكنني 

دائمـــا ما كنـــت اأرى فيه اأنـــه ل يتواءم 

مـــع العلم، فالعلـــم له حقائـــق واأ�شياء، 

والكتاب املقد�ـــص يقول �شيًئا اآخر، واأنا 

ل ميكـــن اأن اأوؤمن ب�شيء اإّل بدليل، مما 

�شبـــب �شراعا بداخلي، وبداأت الأ�شئلة 

تتزاحـــم يف فكـــري ووجـــداين، وبداأت 

ال�شكـــوك تت�شرب اإىل نف�شـــي، فقلت: 

لبد من الذهاب اإىل الكني�شة، وبالفعل 

ذهبـــت وقابلـــت الق�شي�ـــص، وطرحـــت 

عليـــه اأ�شئلـــة عديدة، منها: ملـــاذا الإله 

ثالثـــة بالرغـــم مـــن اأنـــه املفرت�ـــص اأن 

يكون واحدا؟، لقـــد طلبت منه اإقناعي 

بدعوى التثليث، وملاذا اخلال�ص؟، فاإذا 

كان امل�شيح اإلها، فلماذا كان اخلال�ص؟، 

وغري ذلك، فاأجابني: عليك اأن ت�شدقي 

بقلبك فقط، وكانت هـــذه العبارة كمن 

يقـــول يل: ل تفكـــري.. ل تناق�شي.. ل 

ت�شاأيل.. واأنا ل اأ�شتطيع اأن اأفعل ذلك، 

ل ميكننـــي اأن اأوؤمن ب�شـــيء اإّل اإذا ثبت 

لدي بدليل.

الداعية اإلنجليزية أمينة بليك: 
»األذان« فرض عليَّ 
أن أكون جزءا من الرسالة
 المحمدية
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م�صاهري �هتدو�



يف هذه الفرتة كان يل �شديقة م�شلمة، 

وبينما كنا ن�شري يف طريقنا لياًل �شاألتها 

عـــن الإ�شالم؟، وهـــل ي�شتطيع الإ�شالم 

اأن يجيـــب عن اأ�شئلتي بطريقة علمية؟، 

الإ�شـــالم  بـــني  ارتبـــاط  وهـــل هنـــاك 

والعلم؟، وكنـــت مهتمة مبعرفة اهلل عز 

وجل والدليل على اأن القراآن كالم اهلل، 

وملـــا كانـــت معلوماتهـــا حمـــدودة جًدا، 

اأر�شدتنـــي اإىل ترجمة القـــراآن الكرمي، 

فظللت اأقراأ منها.

ويف اأحــــــد الأيــــــــــــام، جـــاءت يل تلك 

ال�شديقـــة قائلة: ح�شًنا! هناك جاٌر لنا 

-اإجنليـــزي– دخل الإ�شـــالم منذ فرتة 

طويلـــة، ويُدعـــى »داود« اأظنه ي�شتطيع 

اأن يجيبك.

لقد كان »داود« بالن�شبة يل كغريق يتعلق 

باأي �شيء لينقذه من �شراعه الداخلي، 

فذهبت لـــه و�شاألته نف�ـــص ال�شوؤال عن 

الإ�شالم، فجـــاءين بالقراآن وباآيات منه 

تتوافـــق مع العلـــم، ومع حقائـــق العلم، 

وهنـــا اأقول »اآيات«، ولي�شت اآية واحدة،  

اآيات ت�شري مع العلم، مثل: الآيات التي 

يتكلـــم فيها اهلل -�شبحانه وتعاىل– عن 

دورة املـــاء؛ مو�شحـــا يل ب�شـــكل جلـــي 

جميع احلقائق التي تتعلق بتلك الدورة 

يف �شورتهـــا الثمانية: ال�شم�ص، الرياح، 

تخزين املياه، الغيوم،... ذاكرا يل قوله 

نَّ اهلل يُْزِجي �َشَحاًبا ثُمَّ 
َ
مَلْ تََر اأ

َ
تعاىل: {اأ

يُوؤَلُِّف بَيْنَُه ثُمَّ يَْجَعلُُه ُرَكاًما َفرَتَى الَْوْدَق 

َماِء ِمْن  ُل ِمَن ال�شَّ يَْخُرُج ِمْن ِخاَللِه َويُنَزِّ

يُب ِبِه َمْن يَ�َشاءُ  ِجبَاٍل ِفيَها ِمْن بََرٍد َفيُ�شِ

َويَ�ْشِرُفُه َعْن َمْن يَ�َشـــاءُ يََكاُد �َشنَا بَْرِقِه 

بْ�َشاِر} »النور:43«.
َ
يَْذَهُب ِباْلأ

بعـــد ذلك بداأ يف �شرد اآيات اأخرى مثل 

الآيات التـــي يتكلم فيها اهلل –�شبحانه 

وتعـــاىل– عن اجلبـــال واأوتادهـــا التي 

تت�شعـــب يف الأر�ـــص، وهـــذا مل يتو�شل 

اإليـــه علم اجليولوجيا اإّل منذ ثالثني اأو 

اأربعني �شنة فقط، �شبحان اهلل! والآيات 

التي تقول اإن الأر�ص على �شكل البي�شة، 

بينما يقول الكتاب املقد�ص اإنها م�شتوية. 

كمـــا اأن هناك اآيتـــني مبهرتني، الأوىل: 

يتكلم فيها اهلل – �شبحانه وتعاىل– عن 

اجلنـــني، وهذا اأمر ل ميكن اأن تراه اإّل 

باملجهـــر!! اأنت ل ميكن اأن تراه بعينيك 

املجردتـــني -�شبحان اهلل– ويذكره اهلل 

–�شبحانه وتعاىل– يف القراآن!! كل هذه 
اأدّلة. ولي�شـــت اأدلة منذ األف واأربعمائة 

عـــام م�شت فقـــط، بل هي اأي�ًشـــا اأدّلة 

الآن!! وهـــذه معجـــزة اأخـــرى علـــى اأن 

القراآن خالٌد. فهو وثيق ال�شلة باملا�شي 

واحلا�شـــر ولالأبد، �شبحان اهلل! والآية 

الثانية: عن العدل بني الرجل واملراأة يف 

القـــراآن. واأنا من الذين يدعون لإعطاء 

الن�شـــاء مزيًدا من احلقـــوق والأعمال، 

ولكـــن يف الإطـــار الإ�شالمـــي، واأهتـــم 

ب�شـــدة بحقـــوق املـــراأة. وملـــا جتلت يل 

العدالة بـــني الرجل واملـــراأة يف القراآن 

للدرجة التي جتعل القراآن يذكر الرجل 

واملراأة نف�ص عدد املرات؛ فالرجل يُذكُر 

23 مرة، واملراأة تُذكُر 23 مرة! فهل يل 
اأن اأ�شـــاأل: كم عـــدد الكروموزومات يف 

الإن�شـــان؟ اإنه 46 كرومـــوزوم، �شبحان 

اهلل! 23 لالأب، و23 لالأم.

عندمـــا انتهـــى »داود« قلـــت يف نف�شي: 

هـــذا هو ال�شـــيء الذي يجـــب اأن اأوؤمن 

بـــه!!.. اإن هـــذا هـــو الديـــن ال�شحيح، 

يخاطـــب العقـــل، باحلجـــة، والدليل.. 

فعال، هذا لي�ص بكالم ب�شر.. لقد كنت 

بحاجة دليل يقـــول: اإن هذا هو احلق. 

فقـــد اأ�شعت عمري يف اتبـــاع �شيء ثم 

تبـــني يف اآخر الأمر اأنـــه خطاأ، �شبحان 

اهلل! 

والآن اأ�شبح معي دليل من الدين، ولكن 

مازلت اأحتاج من هـــذا الدليل اأن يغري 

اأحا�شي�شي: قلبـــي.. اإح�شا�ص يدعوين، 

يجـــذب عاطفتـــي؛ فقـــد كنـــت يف تلك 

الفـــرتة يف ال�شابعة ع�شـــرة من عمري. 

فاأهداين اأخـــي »داود« ن�شخة من فيلم 

»الر�شالـــة« الـــذي يتحـــدث عـــن �شرية 

ر�شـــول اهلل ]. وبينمـــا كنـــت اأ�شاهد 

ذلـــك الفيلم، اأ�شابنـــي امللل، فقد كانت 

مـــدة الفيلم طويلة جـــدا حيث ا�شتغرق 

نحـــو الثـــالث �شاعـــات، لذا كنـــت تارة 

اأدخل الغرفة وتارة اأخرج منها.

فجاأة كاأن حركة الكون توقفت يف حلظة 

من اللحظات، ففي امل�شهد الذي يرتقي 

فيـــه بـــالٌل -ر�شـــي اهلل عنـــه- الكعبة 

اندفعـــت  بـــالأذان،  مـــرة  وجهـــر لأول 

–�شبحـــان اهلل– نحو الغرفة التي فيها 
التلفاز، ما هذا ال�شوت؟.. اإنه الأذان.. 

ومل اأكن �شمعته من قبل، كانت كل »ها« 

يف كل وقفـــة وتكـــرار، يف نهاية كلمات 

وجمل الأذان، متنحني اإح�شا�ًشا دافًئا، 

مل يع�ـــص قلبـــي مثـــل تلـــك اللحظـــات 

الدافئـــة من قبل، بل و�شعر اأن عليه اأن 

يتحول هو اإىل م�شهد من م�شاهد هذا 

الفيلـــم املذهل ويكون جـــزًءا منه. رغم 

اأننـــي مل اأفهـــم حتـــى كلمـــة واحدة! مل 

اأفهـــم اأي �شيء! �شبحان اهلل، اإنه باللغة 

العربيـــة، واأنـــا اإجنليزية! اإنـــه اإح�شا�ص 

جديد مل اأعهـــده. اأحتاج اأن اأكون كياًنا 

مـــن كيانات هذا الفيلم الرائع، �شبحان 

اهلل! وبعدهـــا بثالثة اأيام ميمت وجهي 

�شطر امل�شجد ونطقـــت بال�شهادة. وقع 

هذا منذ 22 عاًما واحلمد هلل. 

عندما ســمعت األذان 
"الرســالة"  فيلم  في 
أيقنت أنني أحتاج أن 
أكون كيانا "مسلما" 
مــن كيانــات الفيلم
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رحل عـــن دنيانا الفانيـــة يف يوم واحد 

علمان مـــن رجـــالت الكويـــت؛ ال�شيخ 

�شبـــاح نا�شر �شعود ال�شبـــاح، وال�شيخ 

نادر عبدالعزيز حممد النوري، وبينهما 

قوا�شم م�شرتكة، اأولهـــا لقب »ال�شيخ«، 

ولعلـــه، ومثـــل مـــا �شبـــق اأن كتبـــت يف 

مقـــال �شابق، من جميل املقادير )ل من 

حما�شـــن ال�شدف( اأن يتزامن رحيلهما 

فاأكتب عنهما معاً، موؤكداً اأن كال منهما 

قامـــة م�شتقلة ت�شتحق مقـــالً منفرداً، 

غـــري اأين قـــد ل اأجـــد �شيئـــاً اأ�شيفـــه 

مـــن حما�شنهما عما متـــت الكتابة فيه 

يف العديـــد مـــن املقـــالت والتغطيـــات 

ل�شهرتهما، وجتنباً للتكرار.

اأمـــا لقـــب »ال�شيـــخ« فبالإجمـــاع معناه 

اقرتنـــت  وقـــد  ال�شـــن«،  يف  »املتقـــدم 

بـــه بع�ـــص ال�شتخدامـــات امل�شهـــورة، 

لقرتانهـــا بتقـــدم ال�شـــن، فهـــذا �شيخ 

القبيلة غالباً ما يكون من اأكربهم �شناً، 

وهذا �شيخ الإ�شالم، وهذا �شيخ الأزهر 

كذلك، اأو �شيخ املحققني، وغريهم كرث، 

وهكـــذا اأ�شبحنا نطلق على كبري القوم 

من جهة واملفتي الديني من جهة اأخرى 

لقـــب »ال�شيخ«، وهكذا اأ�شبح امل�شطلح 

مزدوجـــاً علـــى كل مـــن �شيـــوخ احلكم، 

و�شيوخ الديـــن، واإن مل يكونوا كباراً يف 

ال�شن.

ولعل من بركات ال�شيخني �شباح ونادر، 

وهمـــا يف قربهمـــا، اأن جعـــالين اأفتح 

املعاجم اللغوية، لأقف على معاٍن كثرية 

تتمحـــور حول ما ذكرته اآنفاً، فرحمهما 

اهلل حيني وميتني.

واأما مـــا يجمعهمـــا، فلعلـــه الكثري من 

اخل�شـــال احلميـــدة التـــي ذكـــرت يف 

التغطيات ال�شحفية والإعالمية عنهما، 

لعلي اأقف عند اأبرزهـــا، وهو التوا�شع 

وحب النا�ـــص وال�شعور بامل�شوؤولية جتاه 

الآخرين.

اأمـــا ال�شيـــخ �شبـــاح، فهـــو فار�ـــص من 

فر�شـــان ال�شمود خالل الحتالل، وقد 

كان �شيعـــذره التاريـــخ لـــو خـــرج فيمن 

خـــرج من اأفراد الأ�شـــرة الكرمية، درءاً 

للخطـــر عليها، وحفظـــاً لل�شرعية التي 

ميثلونهـــا، لكنه اأبى اأن يخـــرج، بل كان 

راأ�شاً من روؤ�شاء املقاومة املدنية، فاأدار 

متويـــل اأهـــل الكويـــت، ودعـــم املقاومة 

الع�شكريـــة باملال والدعـــم اللوج�شتي، 

فكان بف�شل اهلل تعاىل من اأحد اأ�شباب 

النجـــاح، وح�شب علمـــي املتوا�شع، كان 

هو وال�شيخ علي �شـــامل العلي ال�شباح، 

واللـــواء خالد بـــودي روؤ�شاء جمموعات 

وقـــد  املقاومـــة،  لت�شكيـــالت  رئي�شيـــة 

لهم الأمري الوالد ال�شيخ �شعد العبد  خَوّ

اهلل ال�شامل ال�شباح اآنذاك بت�شلم اأموال 

التجـــار الكويتيني، واإعادة توزيعها على 

اأهـــل الكويت ال�شامديـــن، مقابل و�شل 

ت�شلـــم �شغري احلجـــم متوا�شع ال�شكل، 

لكنه كبري املعنى باليقني بعودة الكويت، 

وا�شتعـــادة التجـــار اأموالهـــم، وبقيمـــة 

حتويل جمزية بعد التحرير.

واأكـــرر: هـــذا ح�شب علمـــي املتوا�شع، 

حيـــث ل يعنـــي عـــدم وجـــود مـــن ل 

اأعرفـــه من روؤ�شاء الت�شكيالت املختلفة 

للمقاومة.

كمـــا كان، رحمـــه اهلل، متوا�شعاً حبيباً 

للجميـــع، ل يحب الأ�شـــواء ول ال�شهرة 

ول لفـــت النظـــر باحلـــق والباطل، كما 

ابتلـــي غـــريه من البع�ـــص املعروف، ول 

حول ول قوة اإل باهلل العظيم، مبا ي�شر 

الكويت واأهلها.

اأمـــا ال�شيخ نـــادر عبدالعزيـــز النوري، 

فهـــو الآخر يتمتـــع بالقا�شـــم امل�شرتك 

مـــع ال�شيخ �شباح، حيث التوا�شع اجلم 

واخللـــق احل�شن يف ن�شاط دعوي متقد 

بلغ الآفاق -من دون جماملة- يف العمل 

الدعـــوي واخلريي العـــام، ويف جمعية 

ال�شيخ عبـــداهلل النوري اخلريية ب�شكل 

خا�ص.

ومل اأ�شتغـــرب البتة حـــني راأيت �شحفا 

اأخـــرى غري كويتية تنعـــاه يف �شفحاتها 

الأوىل من ال�شحـــف الآ�شيوية املوجهة 

اإىل اجلاليـــات املقيمة يف الكويت، لأنه 

لي�ص رمزاً للعمل اخلريي يف الكويت، بل 

يف كثري من الدول يف القارات املختلفة، 

ممـــا يعك�ص اأي�شـــاً �شعـــوره بامل�شوؤولية 

الكبرية جتاه الفقراء والبوؤ�شاء.

ولقـــد عرفته منذ نعومة اأظفاره، ح�شن 

اخللـــق �شاحـــب همـــة عاليـــة، �شابقا 

لأقرانـــه يف العمـــل الدعوي، مبدعا يف 

العمـــل اخلـــريي، عابـــدا زاهـــدا يوؤدي 

�شنويـــاً منا�شـــك احلـــج ما�شيـــاً �شمن 

عموم احلجاج.

رحم اهلل ال�شيخني �شباح ونادر وعو�ص 

الكويت.. ل اأهلهما فقط، خرياً اإن �شاء 

اهلل. 
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دعوى اختالف 
القـرآن في أحكامه 

وتناقض معانيه

اأوًل: مـــن تدبَّر القراآن علم اأنه من عند اهلل 

عـــز وجل: يدعو القراآن هـــوؤلء املنافقني اأن 

يتدبـــروا كتاب اهلل عز وجـــل؛ ليعلموا حجة 

اهلل عليهـــم يف طاعـــة النبـــي ]، ليعلمـــوا 

حجـــة اهلل عليهم يف طاعة النبي ] واتباع 

اأمره، واأن الذي اأتاهم به من التنزيل هو من 

عنـــد ربهم لت�شاق معانيه، وائتالف اأحكامه 

وتاأييـــد بع�شه بع�شـــا بالت�شديـــق، و�شهادة 

بع�شه لبع�ص بالتحقيق، فاإن ذلك لو كان من 

عند غـــري اهلل لختلفت اأحكامه، وتناق�شت 

معانيه، واأبان بع�شه عن ف�شاد بع�ص، ولكان 

فيه اختالف كثري.

يقول قتادة -رحمه اهلل- يف هذه الآية: قول 

اهلل ل يختلـــف وهـــو حـــق لي�ص فيـــه باطل، 

وقـــول النا�ـــص يختلف، ولذا قـــال عز وجل: 

ِ لََوَجـــُدواْ ِفيِه 
ّ

{َولَـــْو َكاَن ِمْن ِعنـــِد َغرْيِ اهلل

اْخِتاَلًفا َكِثرًيا}.

وكل متدبر يف القراآن بحق يعلم اأنه من عند 

اهلل، ولـــو كان مـــن عند غريه لوجـــدوا فيه 

اختالفا كثريا؛ لعدم ا�شتطاعته اأن ياأتي مبثله 

يف ت�شوير احلق ب�شورته كما هي ل يختلف 

ول يتفاوت يف �شيء منها، ل يف حكايته عن 

املا�شـــي الذي مل ي�شهده حممد ]، ول يف 

اإخباره عن الآتي يف م�شائل كثرية وقعت كما 

اأنبـــاأ بها، ول يف بيانه خلفايا احلا�شر حتى 

حديـــث النف�ـــص وخُمباآت ال�شمائـــر، ولعدم 

ا�شتطاعـــة حممـــد ] ول غـــريه اأن ياأتـــي 

مبثلـــه يف بيـــان العقائد وقواعـــد الت�شريع، 

وفل�شفة الآداب والأخالق، و�شيا�شة ال�شعوب 

والأقـــوام، وفنـــون القـــول، واألـــوان العرب يف 

اأنواع املخلوقـــات، و�شنن الجتماع ونوامي�ص 

العمران، و�شـــرب الأمثال، وتكـــرار الق�شة 

بالعبارات البليغة، وفوق ذلك كله ما فيه من 

العلم الإلهي واخلرب عن عامل الغيب والدار 

الآخرة، وما فيها من احل�شاب على الأعمال 

واجلـــزاء الوفاق، وكـــون ذلك موافقا لفطرة 

الإن�شـــان، فاللتئـــام بـــني اآياتـــه الكثرية هو 

غايـــة الغايات عند من اأوتي احلكمة وف�شل 

اخلطاب.

وهكـــذا تدبر القـــراآن وتاأمل مـــا فيه يهدي 

�شاحبـــه اإىل كونـــه من عنـــد اهلل عز وجل، 

واإىل وجوه الهتداء بهداه.

ثانيا: جهل من زعم اأن القراآن من عند غري 

اهلل: اأما ما جهله النا�ص من اأمر القراآن فهو 

من تق�شري عقولهـــم وجهالتهم، فاإن حمكم 

القـــراآن حـــق، ومت�شابهـــه حـــق، ول ي�شرب 

بع�شـــه ببع�ـــص، فمـــا جهله النا�ـــص من اأمر 

القـــراآن وجب رده اإىل العامل به، ولهذا مدح 

اهلل الرا�شخني يف العلـــم الذين قالوا: {ُكلٌّ 

ْن ِعنِد َربِّنَا}، اأي: حمكمه ومت�شابهه حق؛  مِّ

فلهـــذا ردوا املت�شابـــه اإىل املحكـــم فاهتدوا، 

وذم اهلل الزائغـــني عن احلق الذيـــن اتبعوا ما 

ت�شابه منه ابتغاء الفتنة، حيث ردوا املحكم اإىل 

املت�شابه فغووا.
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عزيزي �لقارئ.. منذ �أن جاء �لإ�صـــــــالم و�ل�صبهات مل تفارقه 

على عدة حماور، ومل يرتكو� حمور� �إل وكان لهم �صبهة فيه، 

ب �صـــــــوف يتم تناول تلك �ل�صبهات على حماور 
ذ� �لبا

ويف ه

رئي�صـــــــية ثالث: وهـــــــي �لقر�آن �لكرمي )كتـــــــاب �هلل عز وجل(، 

ة �لنبوية �ل�صريفة، و�صوف 
و�صخ�صية �لر�صول، ]، و�ل�صـــــــن

ل �صـــــــبهة من تلك �ل�صبهات.. فماذ� قال 
يتم يف كل عدد تناو

هوؤلء؟ وماذ� كان رد علماء �لإ�صالم؟

�أين  �حلقيـقــة

الشبهة: يرمي �مل�صركون و�ملنافقون �لقر�آن بالتناق�س و�ختالف 
�أحكامه وت�صارب معانيه، وتكذيب بع�صه بع�صا.



د. وفـاء بنت نا�صـر �لعجمي

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

دعوتنـــــــا

@DrWafa1430

تلكم األمنيات أشرقت!

عـــن  اأبـــي هريرة [ قال: �شمعت النبي ] يقول: (والذي نف�شي بيده لول اأن رجالً 

مـــن املوؤمنـــني ل تطيب اأنف�شهم اأن يتخلفوا عنـــي، ول اأجد ما اأحملهم عليه، ما تخلفت 

عن �شرية تغزو يف �شبيل اهلل، والذي نف�شي بيده لوددت اأين اأقتل يف �شبيل اهلل ثم اأحيا 

ثم اأقتل ثم اأحيا ثم اأقتل)، هذه اأمنية ر�شولنا ].

 فمـــا هـــي اأمنياتنا يف احلياة؟ وحينما ن�شاأل �شبـــاب الأمة عن اأمنياتهم، جند اأن معظمهم 

تـــدور اأمنيته وق�شيته واأكـــرب همه حول فريقه الكروي اأن يك�شـــب، وبع�شهم تدور همومهم 

حول الطعام وال�شراب، وبع�شهم اأمنيتهم اأن يكون مطرباً م�شهوراً! اأو لعباً مميزاً!، ف�شتان 

بني اأمنياتهم واأمنيات ر�شولهم ].

وقـــال عمـــر بن اخلطاب [ يوماً لل�شحابة: متنـــوا، فقال رجل: اأمتنى لو اأن يل هذه 

الدار مملوءة ذهباً اأنفقه يف �شبيل اهلل، ثم قال: متنوا، فقال رجل: اأمتنى لو اأنها مملوءة 

لوؤلوؤاً وزبرجداً وجواهرا اأنفقه يف �شبيل اهلل واأت�شدق، ثم قال: متنوا، فقالوا: ما ندري 

يـــا اأمـــري املوؤمنني، فقـــال عمر: اأما اأنا فاأمتنى لو اأن هذه الـــدار مملوءة رجالً مثل اأبي 

عبيدة بن اجلراح.

مل يتمن عمر متاعاً ول مالً؛ لأنه يعلم اأن راأ�ص مال الأمة احلقيقي هم رجالها.

ويف ع�شرنـــا قـــراأت خرب اأن اأحد اأغنيـــاء العرب ي�شعى لتحقيق اأمنيـــة اأبنائه، وهي اأن 

يح�شـــر لهم لعبـــا اإفرجنيا غري م�شلم  يلعب يف اأحد الفـــرق الكروية امل�شهورة عاملياً؛ 

حتى يراه اأبناوؤه، ويت�شوروا معه!!

اأهذا هو ال�شباب الذي عليه تُعلَّق الآمال؟ ال�شباب الذي �شيحرر اأرا�شي الأمة املغت�شبة، 

ويرفع الظلم عن اأبنائها ومقد�شاتها، اأم اأن الأمة مل تعد تُنجب ذلك ال�شباب الغيور على 

اأمته ومقد�شاتها، ذلك ال�شباب الذي عليه تُعقد الآمال وبه تُبّدد الآلم؟! نالحظ جميعاً 

جنوح بع�ص ال�شباب العربي وامل�شلم للثورة على القيم املجتمعية، والتم�شك بكل ما هو 

غربي؛ حتى واإن اختلف مع الدين والثوابت والأعراف!! املقايي�ص التي ترى فيها اأنا�ًشا: 

َلّ يَِجُدوا َما يُنِفُقوَن}، ما كان اأ�شحاب النبي 
َ
ْمِع َحَزًنا اأ ْعيُنُُهْم تَِفي�ُص ِمَن الَدّ

َ
اأ {تََوّلـــوا َوّ

حممد ] اإل �شباًبا �شاخمي الأفكار، 

�لـــــــد�ر  وعقبـــــــى  �لدنيـــــــا  بكر�مـــــــة  من يجعل �لإميان ر�ئده يفز                     

لـــرتى �شباًبا يدمعون من اأجل مباراة اأو خـــروج لعب!! املقايي�ص التي كانت هّمة �شاب 

يف نحـــو الع�شريـــن من عمره هي فتح بلدة منيعة وحتقيق ب�شارة الر�شول ]: "لتفتحن 

الق�شطنطينية فلنعم اجلي�ص جي�شها ولنعم الأمري اأمريها" حتى فتحها، تتبدل لتتوقف 

الهمـــم عنـــد وظيفة ومـــا �شابهها! ومما نريده هو رفع درجة احلـــرارة املطلوبة لو�شول 

ال�شدور امل�شلمة اإىل تلك املقايي�ص العالية والرفيعة "حرارة الإميان". 

نحن بحاجة اإىل ال�شباب املخل�ص الذي يحول اخليبة اإىل اأمل واللهو اإىل عمل، بعيد كل 

البعـــد عـــن اأماكن الف�شاد ومواطن اخللل، نحن بحاجة اإىل �شباب ي�شتاقون اإىل املعايل 

ويذللون ال�شعاب وي�شنعون امل�شتحيل وياأنفون الذل والهوان. 

يقـــول عمـــر بن عبدالعزيز -ر�شـــي اهلل عنه-: "اإن يل نف�شاً تواقـــة، ما متنت �شيئا اإل 

نالته، متنت الإمارة فنالتها ومتنت اخلالفة فنالتها، واأنا الآن اأتوق للجنة، واأرجو اهلل اأن 

اأنالهـــا".  فاأمنياتـــك تعرب عن طموحاتك، وطموحاتك تعرب عما يف فوؤادك، وفوؤادك اإما 
اأن تكون الآخرة همه، واإما اأن تكون الدنيا هي التي حتتله، فاإىل اأي الكفتني مييل؟ 

ومن ردِّ القراآن على هذه الدعوى اأي�شا 

قولـــه عـــز وجـــل يف اآية اأخـــرى: {اهللُ 

تَ�َشاِبًها}،  ِديـــِث ِكتَاًبا مُّ ْح�َشَن احْلَ
َ
َل اأ نَزَّ

فالقـــراآن اأح�شـــن احلديـــث، ول كتـــاب 

اأح�شن منه، ول ميكن لأح�شن احلديث 

اأن يكـــون فيـــه تناق�ـــص اأو اإ�شـــكال اأو 

ا�شطراب.

ومعنى املت�شابـــه هنا يراد به اأن القراآن 

متماثـــل يف النظـــم والبالغـــة والهدف 

الـــذي يدعو اإليه، فال جتـــد يف اأ�شلوبه 

مناق�شـــة،  معانيـــه  يف  ول  اختالفـــا 

فهـــو ي�شبـــه بع�شـــه بع�شـــا يف احل�شن 

واحلكمـــة، وي�شـــدق بع�شـــه بع�شا، يف 

غاية الف�شاحة والبالغة واجلزالة.

واأي�شا فقد نفى اهلل عز وجل عن كتابه 

جميع اأنواع الريبة وال�شك، فقال: {ذلك 

الكتاب ل ريب فيه}، وقد ا�شتفتح بهذه 

الكلمة معلنا فيها التحدي لكل من يقراأ 

اأن يجـــد فيه خطاأ اأو ريبا اأو �شكا، على 

خـــالف عادة الب�شر الذيـــن ي�شتفتحون 

كتبهم بالعتـــذار عن الأخطاء، واإظهار 

العجز.

�خلال�صـــــة: 

القـــراآن وحي مـــن اهلل عزوجـــل، ولذا 

�شلم من ال�شطراب والختالف، اإذ لو 

كان مـــن عند غري اهلل لـــكان فيه كثري 

من الختالف والتعار�ص.

ما توهمه اجلاهلون من تناق�ص القراآن 

يف اأحكامـــه وت�شـــارب معانيـــه مردود 

اإىل ق�شور عقولهـــم، وعدم تدبر وفهم 

معانيه واأحكامه.

القـــراآن الكرمي تدل تفا�شيل اآياته على 

مقا�شده؛ فلـــو تاأمل هـــوؤلء املغر�شون 

وتدبـــروا هدي القراآن حل�شل لهم خري 

عظيـــم، وملا بقوا علـــى فتنتهم الناجتة 

عن كفرهم. 

امل�شدر: مو�شوعة بيان الإ�شالم - الرد 

على الإفرتاءات وال�شبهات.
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االحتضان اإلسالمي للمنكوبين

لقـــد �شـــاغ الإ�شـــالم اأبناءه علـــى مثال 

وخـــري  ف�شـــل  ديـــار  ديارهـــم  يجعـــل 

واأخـــالق، ل ي�شتوح�ـــص فيـــه الغريـــب 

ول يُ�شـــام فيـــه ال�شعيـــف، ومل ي�شمح 

الإ�شـــالم اأن تنت�شـــر بـــني اأبنائه اأخالق 

الطمـــع واجل�شـــع والحتـــكار، وما اإىل 

ذلـــك مما ميـــزق الروابط ويبـــذر فيها 

ال�شقـــاق والنفاق و�شـــوء الأخالق، ومن 

هنا كانـــت ديار امل�شلمني خري ديار كما 

كانت اأمـــة الإ�شالم خـــري اأمة اأخرجت 

للنا�ـــص.. وهذه هي خال�شـــة ما نورده 

يف هـــذه ال�شل�شلة عن "جاذبية الإ�شالم 

الجتماعية" تلك التي تنبع من املجتمع 

نف�شه بغ�ص النظر عن اأحوال ال�شيا�شة 

وال�شلطة، فتظـــل توؤتي ثمرتها يف حال 

القـــوة وال�شعف، فيدخل النا�ص يف دين 

اهلل اأفواجا.

وقـــد حتدثنـــا فيمـــا �شبـــق عـــن هـــذا 

الجتماعـــي  الإ�شالمـــي  الحت�شـــان 

لغـــري امل�شلمني بالن�شبـــة ل�شرائح كثرية 

مثـــل: ال�شائحـــني، واخلـــدم، والعمال، 

واملو�شريـــن، ونتناول يف هـــذه ال�شطور 

�شريحة اأخـــرى هـــي "املنكوبني"، وهم 

اأولئـــك الذيـــن اأ�شابهم الدهـــر ببع�ص 

�شهامه مـــن نق�ص مال اأو نق�ص اأمن اأو 

ظلم ظامل اأو مر�ص اأو حاجة.

لقد فر�ـــص اهلل على امل�شلمـــني الزكاة 

وجعل لها م�شارف حمددة هي: الفقراء، 

املوؤلفـــة  العاملـــون عليهـــا،  امل�شاكـــني، 

قلوبهـــم، حتريـــر الأرقـــاء، الغارمـــون، 

ابـــن ال�شبيل، يف �شبيـــل اهلل.. ثم ح�ص 

والإنفـــاق  ال�شدقـــة  علـــى  امل�شلمـــني 

باآيـــات كثرية حمفوظة، واأحاديث كثرية 

م�شهورة، ثم اأن�شاأ الإ�شالم نظاما بديعا 

هو الوقف اخلريي الـــذي يفتح املجال 

لالأمة لينفـــق كل �شاحب مال من ماله 

على هيئة جتعلها �شدقة جارية م�شتمرة، 

ثم هي �شدقـــة م�شتقلة حمفوظة لأنها 

"حب�ص" موقـــوف هلل تعاىل، فال يهيمن 
عليهـــا �شلطـــان ول يحـــق لـــوارث منها 

�شـــيء، وكان للوقف اآثار عظيمة وا�شعة 

على احل�شـــارة الإ�شالمية وعلى الأمة 

ونه�شتها ال�شاملـــة التي مل تعرفها اأمة 

من الأمم.

ثـــم اأوجـــب اهلل علـــى امل�شلمـــني متتني 

العالقات فيما بينهم، فاأوجب اهلل على 

عباده �شلـــة الأرحام حتى لو مل يكونوا 

م�شلمني، واأوجـــب عليهم الإح�شان اإىل 

اجلـــريان ولـــو مل يكونـــوا م�شلمني، بل 

جعل للجار حقا عظيما حتى ظن النبي 

] اأنـــه قـــد يـــرث من جـــاره، ثم جعل 
رابطـــة الإ�شالم بني امل�شلمني هي اأوثق 

الروابط فال تعلوها رابطة، ثم حث على 

اإكرام ال�شيف وح�شن ا�شتقبال الغريب 

واإعانة املنقطع حتى يبلغ حاجته، واأمر 

باإجارة امل�شتجري حتى يبلغ ماأمنه، وحث 

علـــى تفريج الكـــروب واإعانـــة املحتاج 

وال�شعي يف ق�شاء حوائج النا�ص.
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وباجلملة فقد تاأ�ش�ص املجتمع الإ�شالمي 

على نحو يجعل العالقات تبلغ حدا متينا 

مرتابطـــا، تهيمن عليه حالة من العطاء 

امل�شتمـــر التي ي�شاهم فيها اأهل ال�شراء 

واأهـــل ال�شراء، ولقـــد كان من العجيب 

اأن ياأمـــر اهلل من يجد مـــا يفي�ص على 

حاجـــة يومه باأن يخـــرج �شدقة الفطر 

التي يتعلـــق عليها �شيـــام الفري�شة يف 

�شهـــر كامـــل.. وهكـــذا انطلقـــت الأمة 

يف اأر�ـــص اهلل تبعـــث يف النا�ـــص روحـــا 

جديدة، ويرى منها النا�ص ما مل ياألفوه، 

فدخلوا يف ديـــن اهلل اأفواجا، ولو كانوا 

قبـــل قليل قوما حماربني، ولو كانوا هم 

املنت�شرين، كما كان حال املغول عموما 

وال�شليبيني اأحيانا.

ولـــو اأردنـــا اأن ن�شـــرب الأمثلـــة لطـــال 

بنـــا احلديـــث جدا، بـــل ولـــو اقت�شرنا 

علـــى التقـــاط اأمثلـــة لطبيعـــة املجتمع 

الإ�شالمي التي احت�شنت املنكوبني من 

غـــري امل�شلمني، وهو يف حـــال ال�شعف 

والفقر والحتـــالل لحتجنا اإىل �شجل 

طويل، ولكن ل باأ�ص من �شذرات �شريعة 

متنوعة الزمان واملو�شوع:

1 - انت�شـــرت ظاهـــرة يف م�شـــر اأثناء 
احلرب العاملية الثانية بني اجلنود الأملان 

الذيـــن ياأ�شرهـــم الإجنليـــز يف م�شـــر، 

فـــاإذا باأولئك الأملان مـــا اإن يتمكنوا من 

الهـــرب -واأحيانا مب�شاعدة امل�شريني- 

حتـــى يدخلوا يف الإ�شالم ويعمدون اإىل 

اإحـــدى القرى امل�شريـــة فيندجمون بها 

ويتزوجـــون ويعملـــون عمـــل الفالحني 

ويت�شمون باأ�شماء امل�شلمني، وذلك باأثر 

مـــا لقوه وعرفوه مـــن اأخالق القرويني 

امل�شريني.. ومثل ذلك تكرر يف كل ديار 

الإ�شالم -التي هي مقهورة حمتلة- من 

اإندوني�شيـــا والهند �شرقا حتى اجلزائر 

غربـــا، وكان هذا يتـــم بطريقة طبيعية 

ل تلفت نظـــر كثري من املوؤرخني، واإمنا 

نلتقطـــه �شراعـــا بني �شطـــور مذكرات 

بع�ص من عا�شوا وقتها.

2 - وقبـــل ع�شر الحتـــالل �شنجد اأن 
الدولـــة العثمانية -التـــي يراها البع�ص 

اأ�شواأ متثيـــل للحكم الإ�شالمي- ت�شجل 

�شفحـــات فخـــار طويلـــة يف احت�شانها 

للمنكوبني امل�شطهديـــن يف اأوروبا التي 

كانـــت تطحنها ال�شراعـــات الدينية يف 

ذلك الوقت بني الكاثوليك والأرثوذك�ص 

بع�ـــص  نـــادى  ولكـــم  والربوت�شتانـــت، 

النا�ـــص يف ممالكهـــم علـــى العثمانيني 

اأن يحكمـــوا بالدهم لينقذوهم مما هم 

فيـــه من مظامل، ولكـــم احتفظ التاريخ 

بوثائـــق ي�شهد فيها الأحبـــار والرهبان 

والق�شاو�شـــة باأن حكـــم امل�شلمني اأحب 

اإليهـــم مـــن حكم بنـــي جلدتهـــم، يقول 

توما�ـــص اأرنولد: "وطاملا دعـــا الأهلون 

الأتـــراك يف عهد ميخائيـــل الثامن اإىل 

ال�شتيالء على مدنهم ال�شغرية يف داخل 

اآ�شيـــا ال�شغـــرى؛ تخل�شا مـــن ا�شتبداد 

الدولـــة، وكثريا ما هاجر الأغنياء منهم 

، ومن 
والفقـــراء اإىل الوليات الرتكية"1

ذا ين�شى اأنه حني ا�شتعلت اأكرب جرمية 

اإبـــادة عرقية ودينيـــة يف التاريخ، وهي 

حماكم التفتي�ـــص يف اإ�شبانيا الأوروبية، 

مل يت�شـــع �شـــدر العثمانيـــني لإنقاذ ول 

لحت�شـــان امل�شلمني فح�شـــب، بل و�شع 

معهـــم اليهـــود كذلـــك.. اأولئـــك اليهود 

الذيـــن حتالف اأحفادهـــم فيما بعد مع 

اأحفاد من اأحرقـــوا اأجدادهم لإ�شقاط 

الدولـــة العثمانيـــة بعـــد اأربعـــة قرون، 

ول�شنـــا من النادمني علـــى خري فعلناه، 

واإن كان لهذا حديث اآخر.
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3 - ويف ع�شـــر الأيوبيني �شرب �شالح 
الديـــن املثـــل ال�شامـــي يف التعامـــل مع 

املهزومني، فكان اأح�شن لهم من ملوكهم 

عليهـــم  فمـــَنّ  ورهبانهـــم،  واأحبارهـــم 

اجلرحـــى  وعـــالج  الأ�شـــرى  باإطـــالق 

واإكرام الأمراء املهزومني وتوفري الدابة 

التـــي تنقلهـــم اإىل حيث ياأمنـــون، حتى 

مل يكد ال�شليبيـــون ي�شدقون مثل هذه 

الأخـــالق، حتـــى مل يجـــد بع�شهـــم اإل 

الزعـــم بـــاأن اأ�شوله تعـــود "اإىل الأ�شرة 

امل�شيحية، فاأمه هـــي الكونتي�شة بونثيو 

التـــي حتطمت �شفينتها علـــى ال�شاحل 

امل�شري، واأنه هو نف�شه اعتنق امل�شيحية 

، ولقد اأثمرت 
وهو على فرا�ص املوت" 2

هذه الأخالق موجة من اإ�شالم الفر�شان 

وعمـــوم ال�شليبيـــني، ل�شيما وقد كانوا 

يتوقعون اأن يفعل بهم مثلما فعل اآباوؤهم 

بامل�شلمني حـــني اقتحموا بيت املقد�ص، 

حـــني خا�شت اخليـــول يف الدماء.. ول 

ي�شتطيـــع موؤرخ لديه احلـــد الأدنى من 

النزاهة العلمية اأن يوؤرخ لفرتة احلروب 

ال�شليبيـــة دون اأن يتوقـــف عند اأخالق 

�شـــالح الدين، حتى اإنه لواحد من اأكرث 

مـــن األفت عنه موؤلفـــات بكافة اللغات، 

وكفى بهذا �شفريا ح�شنا للدين ومقولة 

�شدق يف الآخرين.

جنـــد  العبا�شيـــني  اأيـــام  ويف   -  4
امل�شت�شفيـــات الإ�شالمية تفتـــح اأبوابها 

لـــكل مري�ـــص فيقيم فيهـــا اإقامة كاملة 

مع خدمة دائمة حتى ي�شتكمل عالجه، 

بغـــري ا�شـــرتاط اأن يكون مـــن امل�شلمني 

اأو مـــن اأهـــل البلد اأو ممـــن ي�شتحقون 

، ولقد 
3
التاأمـــني ال�شحـــي للمواطنـــني

عر�شـــت امل�شت�شرقـــة الأملانية زيجريد 

هونكه ر�شالة مري�ص اأوروبي لأهله عن 

امل�شت�شفـــى الع�شدي لبيـــان ما متتعت 

بـــه امل�شت�شفيات الإ�شالميـــة من تطور 

، وكانت القوافل 
4
ومن رحمة باملنكوبني 

الطبية التـــي ت�شريهـــا "وزارة ال�شحة 

م�شطلـــح  ا�شتعملنـــا  -اإذا  العبا�شيـــة" 
الع�شر- ملـــن ل يح�شلون على اخلدمة 

الطبية لكونهـــم يف الأطراف والأدغال 

تعالـــج كل اأحد؛ م�شلمـــا اأو غري م�شلم، 

ومـــن لطيـــف مـــا حفظـــه التاريخ -يف 

�شـــاأن املنكوبني- كلمـــة الوزير علي بن 

عي�شـــى بن اجلـــراح اإىل �شنان بن ثابت 

رئي�ـــص اأطباء بغـــداد يف �شنة وباء يقول 

له: "فكـــرت -مـــد اهلل يِف عمرك- يِف 
اأمـــر مـــن يِف احلبو�ص واأنهـــم ل يخلون 

مع كـــرثة عددهـــم وجفـــاء اأماكنهم اأن 

تنالهـــم الأمرا�ـــص وهـــم معوقـــون من 

مـــن  ولقـــاء  منافعهـــم،  يِف  الت�شـــرف 

ي�شاورونـــه مـــن الأطبـــاء يِف اأمرا�شهم، 

فينبغـــي اأكرمك اهلل اأن تفرد لهم اأطباء 

يدخلـــون اإليهـــم يِف كل يـــوم، ويحملون 

معهم الأدوية والأ�شربـــة َوَما يحتاجون 

اإِلَيْـــِه من املـــزورات، وتتقـــدم اإليهم باأن 

يدخلـــوا �شائـــر احلبو�ـــص ويعاجلوا من 

ِفيَهـــا من املر�شى ويريحوا عاملهم فيما 

ي�شفونـــه لهـــم، اإن �شـــاء اهلل تعاىل" ثم 

اأ�شدر قـــرارا اآخر بت�شيري قوافل طبية 

ملناطق الأدغـــال والأطراف التي تعاين 

نق�ـــص امل�شت�شفيـــات، علـــى اأن جتهـــز 

القافلة مبا يكفي من الأطباء والأدوية، 

فتمـــر على القرى ومتكـــث يف كل منها 

حتى ت�شتكمل مهمتهـــا ثم جتوزها اإىل 

غريها، وكانـــت القافلة تعالج امل�شلمني 

وغـــري امل�شلمني، بل وما ا�شتطاعت من 

5
احليوانات والبهائم
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فكــــــر

• �شالح الدين الأيوبي

أحسن صالح الدين إلى ملوك وأحبار ورهبان الفرنجة 
فأثمر ذلك عن إسالم الفرسان وعموم الصليبيين



5 - ويف عهـــد اخلالفة الرا�شدة، جند 
الفـــاروق ر�شي اهلل عنـــه مير ذات يوم 

ببـــاب قـــوم وعليـــه �شائل ي�شـــاأل، �شيخ 

كبـــري �شريـــر الب�شر، ف�شـــرب ع�شده 

من خلفـــه، وقال: مـــن اأي اأهل الكتاب 

اأنـــت؟ فقال: يهودي. قـــال: فما اأجلاأك 

اأ�شـــاأل اجلزيـــة  قـــال:  اأرى؟!  مـــا  اإىل 

واحلاجـــة وال�شن. فاأخـــذ عمر -ر�شي 

اهلل عنـــه- بيده، وذهـــب به اإىل منزله؛ 

فر�شـــخ لـــه ب�شـــيء ممـــا يف منزله، ثم 

اأر�شل اإىل خازن بيت املال، فقال: انظر 

هذا و�شرباءه، فـــواهلل ما اأن�شفناه، اأن 

اأكلنـــا �شبيبتـــه ثم نخذلــــــه عند الهرم؛ 

{اإِمّنَا ال�ّشَدَقاُت ِللُْفَقـــَراِء َوامْلَ�َشاِكنِي} 

»التوبة:60«. والفقـــراء: هم امل�شلمون، 

وهـــذا مـــن امل�شاكني من اأهـــل الكتاب، 

.
6
وو�شع عنه اجلزية، وعن �شربائه 

لقـــد اقت�شدنـــا كثـــريا يف ذكـــر اأمثلـــة 

تاريخيـــة ل�شيق املقـــام، لكن اخلال�شة 

مـــن كل مـــا �شبـــق اأن بالدنـــا ينبغي اأن 

تكـــون زاخـــرة باملوؤ�ش�شـــات التـــي تعني 

املنكوبني، من امل�شلمني وغري امل�شلمني، 

يف كافـــة املجالت مـــن اأول التو�شع يف 

تي�شـــري اللجـــوء ال�شيا�شـــي للمظلومني 

وامل�شطهدين مرورا باخلدمات العابرة 

كالعـــالج واإعانـــات البطالـــة، وانتهـــاء 

بتي�شـــري ال�شفر اإىل حيـــث يبلغ املحتاج 

ماأمنه ومطلوبه.

فـــاإن كان بع�ص هذه الأمور مما ل تقوم 

به اإل ال�شلطـــة فينبغي حثها على هذا 

وبيـــان الأثر اجلميل لـــه يف الدنيا عند 

النا�ـــص ويف الآخـــرة عنـــد رب النا�ـــص، 

فاإن امتنعوا ففيمـــا بقي من اخلدمات 

والأمور مت�شع يقوم به ال�شاحلون وذوي 

العطـــاء واأهـــل الدثـــور، فيفرجون عن 

عبـــاد اهلل الكروب ويكونـــون بابهم اإىل 

الدخول يف دين اهلل تبارك وتعاىل.

ومن املهم الذي ينبغي قوله يف مو�شوع 

"الحت�شان الإ�شالمـــي للمنكوبني" هو 
ما يفعله من جمعتهـــم النكبة الواحدة، 

فيكون امل�شلم داعية اإىل اهلل يدعو غري 

امل�شلـــم الـــذي جمعته به نكبـــة واحدة، 

وقدوتنـــا يف هـــذا نبينـــا ] الذي كان 

داعيـــة يف اأ�شعـــب حلظة مـــرت عليه: 

حلظة الطائف، اإذ مل يهمل دعوة عدا�ص 

اخلـــادم الذي قدم له قطفة عنب، ومن 

قبله �شيدنا يو�شف الذي جمعه ال�شجن 

ب�شاحبـــني فـــكان اأول كالمـــه معهمـــا 

اأن يدعوهمـــا اإىل اهلل، وكـــم ا�شطـــرد 

هـــذا يف تاريـــخ الإ�شالم حتـــى الع�شر 

احلا�شـــر، فكم مـــن �شجـــني التقى يف 

ال�شجن بداعية مظلوم فلم يزل يحوطه 

ويرعـــاه ويتعهده بالرتبية والتعليم حتى 

خرج �شخ�شـــا جديدا، وكم من �شرطي 

اهتـــدى بعد ظلمه ملـــا راآه من قوم كان 

يعذبهـــم اأو قوم اهتدى حني راأى ثباتهم 

وب�شارة اهلل لهم حلظة اإعدامهم، وهي 

اأمور م�شهورة يعرفها كل قارئ لق�ش�ص 

التائبني وق�ش�ص من اأ�شلموا، ولعل من 

اأ�شهـــر الأمثلة التي يعرفها القراء مثال 

مالكوم اإك�ص الزعيم الأمريكي املعروف 

الـــذي كان حلظـــة فارقـــة يف م�شـــار 

امل�شلمـــني وال�شود يف اأمـــريكا، وكذلك 

مثال املالكم املعروف حممد علي كالي 

والذي اأ�شلم يف �شجنه.

اإن املنكوبـــني اأحـــوج النا�ـــص اإىل خلـــق 

ح�شـــن، واإن ر�شالـــة الإ�شـــالم اإمنا هي 

تتميـــم ملـــكارم الأخالق، ولي�ـــص يُنتظر 

من الغيث النافع حني يقع على الأر�ص 

العط�شى اإل ثمـــرة يانعة تغذي الآكلني 

وت�شر الناظرين. 

امل�شادر واملراجع 

1 - يرجى النظر يف الف�شل الذي كتبه توما�ص 

اأرنولـــد عـــن العثمانيني يف كتابـــه "الدعوة اإىل 

الإ�شـــالم" ففيه �شهادات كثرية ون�شو�ص وثائق 
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�ص41، 42.

3 - كمـــا هـــو يف بع�ـــص البـــالد التـــي تزعـــم 

اأن ميـــوت  اإن�شانيتهـــا  يحـــرك  الإن�شانيـــة ول 
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• عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه

أنصف الخليفة عمر بن الخطاب غير المسلمين 
عندما قال: والله ما أنصفناه -غير المسلم- أن أكلنا 
شبيبته ثم نخذله عند الهرم





دخـــل فقرٌي اإىل اأحـــد املجال�ـــص، َفلَملَم الغنـــّي عباءته ملا جاء 

ِخفَت اأن يُعديك فقره 
َ
الفقري ليجل�ـــص بجانبه!، فقال ال�شيخ: اأ

اأم خفَت اأن يُعديه غناك؟

�شهدك اأين قد نذرت لـــه ن�شف مايل، فقال 
ُ
 قـــال: يا�شيـــخ! اأ

ال�شيخ للفقري: اأتقبل؟ قال: ل !

فقال: مِلَ؟! قال: اأخ�شى اأن ي�شيبني من الُعجِب ما َدخله!! 

يف هـــذه احلياة قد يكون لنا اأعـــداء، نعرفهم ونحذرهم جيدا، 

لكننا قد نغفل عن عدّو قريب يُحيل يف اأعيننا الظلمات اأنواًرا ! 

يت�شلـــل بني جنبات اأرواحنـــا الرقيقة دون اأن نُح�ّص به، غالًبا ما 

يقع اختياره على من بلغوا اأعايل القمم، يُداهم على غفلٍة ن�شوة 

جناحاتهم، فال يرتكهم اإل وقد غرقوا يف بحر ي�شعب الَعوم فيه 

يُ�شمى "ُزُهّو النف�ص"، مياهُ ذاك البحر �شاّمة! تُ�شعف الب�شرية، 

نزل من ال�شماء، األ 
ُ
حُتبـــط العمل، تُ�شّيع على ابن اآدم اأعز ما اأ

وهو "التوفيق".

�ختبـــار

دقائق معدودة تختلي بها مع نف�شك، ت�شمو بها روحك، ترتقي 

اأعلى املنازل، با�شم اهلل نبداأ: 

1 - اأثناء حواراتك هل تُكرث من ترديد كلمة اأنا؟

2 - هل ترتد على ل�شانك كلماٌت تُلّمح باملَّن؟ مثل: اأنا �شاحب 
الف�شل، لول جهدي.

3 - عملَت اخلري فذّمك اأحدهم فهل حتزن؟

4 - اأوكلّما ُوجهت لك الن�شيحُة تاأبى تَقّبلها؟ 

اإن كانـــت كل اإجاباتـــك بنعم فاعلم اأن روحك تئـــن وتتوّجع من مر�صٍ 

خطري.

ت�شـــاوؤٌل يجول يف اخلاطـــر اأحياًنا: " هـــل مايعرتيك ُعجٌب اأم 

َفَرٌح بطاعاتك؟ "

مقيا�ـــٌص دقيق جدا، اأن تعمل الطاعة فتـــزدري الآخرين فاأنت 

اإذن اأ�شـــرٌي للُعجب.. اأّما �شعادتك بـــاأن وفقك اهلل للطاعة باأن 

تكمـــل اأجـــًرا عند اهلل باأن تتمنى للغـــري ما اأنعم اهلل عليك من 

العمل ال�شالح فهي الفرح بالطاعة املحمود. 

يقـــول من رفعه اهلل ملـــا توا�َشع: "ل يوؤمـــن اأحدكم حتى يكون 

هواه تبعا ملا جئُت به".

�شـــراٌع بـــني مايريـــده اهلل وبني رغبـــات النف�ص، فـــال يطمئن 

ولي�شـــل املرء اإىل �شرف كمال الإن�شانية حتى ت�شكن نف�شه ملا 

يهـــواه ال�شرع، فاإن مل حتقق العبودية هلل ل�شرت عبًدا لهواك! 

لتظنه اأمًرا �شهال! فقد دخل ال�شيطان بيت يعقوب ونُزع البن 

من ُح�شن اأبيه ملّا كرب زيُغ ال�شيطان باتباع الهوى!

اإن قلـــت كمـــا قـــال فرعون "يل ملـــك م�شر" لغرقـــَت يف بحر 

اأهوائك، 

واإن قلت كما قال قارون "عندي خزائن"، ل�شارت كل اأحالمك 

ُحطاًما.

 من لطائف �هلل

مـــا احـــرتام اخَللق لنـــا اإل بقدِر �شـــرت اهلل لعيوبنـــا عن اأعني 

الب�شر، فقد قيل فيما م�شى: "ال�شكر ملن �شرت ل ملن �شكر".

ُعـــذًرا لق�شوِة اأحريف لكنها واهلل ما ُخّطت اإل ُحًبا لربيق ُطهر 

اأرواحكم الرائعة، حني توؤمن اأن كّل فعل يف حياتك ل متلك فيه 

�شيئا! واأن مدائح الب�شر ل ترفع املقامات بل هي فتنة!

وملا تردد دائما {اأفال يعلم اإذا بُعرث مايف القبور. وُح�ّشل ما يف 

ال�شدور}.  عندها فقط �شتُدرك كيف يتمايز الب�شر. 
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هاويـة القمـم
يلال تطوع

�أنــــو�ر �لزنــكي / م�شوؤولة العالقات العامة بالفريق التطوعي

@AnwarAlzanki



 بحث جديـــد يقول باأن عدم اندماجك 

بالآخريـــن واإح�شا�شـــك بالعزلـــة ي�شـــل 

جهاز املناعة لديك حيث ي�شبح عاجًزا 

عن مقاومة الفريو�شات!..

فالدرا�شة التـــي اأجرتها جامعة اأوهايو  

  The Ohio State University
وجـــدت اأن العزلة وال�شعـــور بالكراهية 

جتـــاه الآخريـــن ت�شعف جهـــاز املناعة 

كثرًيا، بـــل وتقلل فر�ص ال�شفاء. وتقول 

الدرا�شـــة هناك اأ�شبـــاب كثرية جتعلك 

حتر�ص على العمـــل اجلماعي وتندمج 

مع النا�ص...

ففي درا�شة اأ�شرتالية وجدوا اأن املنعزل 

اجتماعًيـــا يعي�ص اأقل مـــن غريه بن�شبة 

22 % . اأي اأن النخراط يف جمموعة 
والندماج مـــع الآخرين يطيـــل العمر. 

ولذلـــك جند معظـــم الكائنـــات احلية 

تعي�ـــص يف جمموعات. واأروع مثال على 

ذلك جمتمع النمل والنحل!

اأمـــا الدرا�شـــة التي قامت بهـــا جامعة 

  University of Virginia  فريجينيا

فتوؤكد اأن تبادل احلديث مع الأ�شدقاء 

يخفف ال�شعور بالأمل.. فاإذا كنت ت�شعر 

باأمل مزمن نتيجة مر�ص ما اأو اإ�شابتك 

بحادث فاإن وجود النا�ص بقربك يخفف 

الأمل ب�شـــكل كبري.. ورمبـــا ندرك ملاذا 

اأمرنا النبي الكرمي بعيادة املري�ص!

هـــل تت�شورون يا اأحبتـــي اأن اهلل تعاىل 

يوم القيامة �شوف ي�شاأل كل واحد منكم 

ويقـــول: “مر�شت فلم تعدين! فتقول يا 

رب كيـــف اأعودك واأنـــت رب العاملني؟! 

فيقول اأما علمت اأن عبدي فالًنا مر�ص 

فلـــم تعـــده، اأما علمـــت اأنك لـــو عدته 

لوجدتني عنده؟!” »رواه م�شلم«.

هـــذا هـــو الإ�شـــالم احلقيقـــي الـــذي 

يحاربونـــه ويخوفـــون النا�ص منـــه، اإنه 

ديـــن الرحمة واحلب والت�شامح والعدل 

وال�شعـــادة. فـــاهلل عـــز وجـــل يخاطب 

اأعماق الإن�شان يف هذا احلديث ويقول 
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له اإن زيارتك للمري�ص هي زيارة هلل عز 

وجـــل.. واإن عطـــاءك للفقري هو عطاء 

هلل تعـــاىل، ولي�ص جمـــرد عطاء عادي، 

ولذلـــك فـــاإن الإ�شالم وفـــر علينا عناء 

البحـــث والدرا�شة واأمرنا بهذه التعاليم 

الرائعـــة لي�شمن لنا ال�شحـــة والعافية 

واحلياة املطمئنة وال�شعيدة..

اإن العمـــل �شمن جمموعات هي غريزة 

طبيعية جعلهـــا اهلل يف خملوقاته، مثل 

عامل النحل الـــذي يعترب عاملا رائًعا يف 

التعاون والعمل اجلماعي لإنتاج اأف�شل 

مادة �شفائية يف الطبيعة، ولذلك نن�شح 

كل اإن�شـــان ب�شـــرورة ممار�شـــة بع�ـــص 

واخلرييـــة،  الجتماعيـــة  الن�شاطـــات 

والأعمال الدعوية اأو امل�شاهمة يف ن�شر 

العلم النافع مع جمموعة من الإخوة اأو 

الأخـــوات.. كل ح�شـــب ظروفه وح�شب 

اإمكانياتـــه، واأن نحـــذر العمـــل الفردي 

لأنـــه لي�ص من تعاليـــم الإ�شالم. ولذلك 

قال النبي الكـــرمي: “اإن املوؤمن للموؤمن 

كالبنيـــان ي�شـــد بع�شـــه بع�ًشـــا” »رواه 

البخاري«.

ا؟ ماذ� �أي�صً

 University درا�شـــة اأخرى جلامعـــة

of Rochester  تقـــول بـــاأن الـــزواج 
ي�شاعد على الوقاية من اأمرا�ص القلب 

بن�شبـــة اأكـــرب، واأن املتـــزوج يعي�ص حياة 

�شعيدة ويتماثل لل�شفاء من مر�ص القلب 

ب�شرعـــة اأكـــرب، ويعي�ص مـــدة اأطول... 

ولذلـــك فكلما كان الإن�شـــان اجتماعًيا 

وميار�ـــص ن�شاطات اأكرث مثـــل الأعمال 

اخلريية، وحب اخلري لالآخرين واأعمال 

الرب والعطاء والإح�شان للزوجة والأولد 

والأقربـــني.. يكون النظام املناعي لديه 

اأقـــوى، وبالتـــايل يتمتع ب�شحـــة اأف�شل 

واأمرا�ص اأقل.

الفريو�شـــات تهاجـــم اأج�شامنـــا ب�شكل 

دائـــم، ولكـــن �شـــدة الإ�شابـــة تعتمـــد 

علـــى مـــدى مقاومـــة النظـــام املناعـــي 

لأج�شامنـــا، فكلمـــا كان النظام املناعي 

علـــى  اأقـــدر  اأج�شامنـــا  كانـــت  اأقـــوى 

مواجهـــة الفريو�شات والق�شـــاء عليها 

والتخل�ص منها ب�شهولة.. لدرجة اأننا ل 

نـــكاد ن�شعر بها.. علـــى عك�ص من لديه 

�شعـــف يف النظـــام املناعي، حيث جند 

اأن الفريو�شـــات ت�شيبه ب�شهولة وتتغلب 

عليـــه.. فيقف اجلهـــاز املناعي عاجًزا 

اأمامها.

اأما الطالق فيوؤدي اإىل احتمال الإ�شابة 

باأمرا�ص القلب ومر�ص ال�شكري، وذلك 

ح�شب درا�شة جلامعـــة جون�ص هوبكنز 

 Johns Hopkins University
وقـــد اأكدت هذه النتائـــج درا�شة اأخرى 

 University of اأريزونـــا  جلامعـــة 

Arizona  حيـــث وجـــدوا اأن الأزواج 

املنف�شلـــني يعي�شون حياة قلقة، وهناك 

احتمـــال للمـــوت املبكـــر بن�شبة 31 % 

اأكرث من غريهم.

ولذلـــك جعـــل اهلل تعـــاىل الـــزواج اآية 

ومعجزة ت�شتحق التفكر، قال عز وجل: 

نُْف�ِشُكْم 
َ
ْن َخلََق لَُكْم ِمـــْن اأ

َ
{َوِمـــْن اآَيَاِتِه اأ

ْزَواًجـــا ِلتَ�ْشُكنُـــوا اإِلَيَْهـــا َوَجَعـــَل بَيْنَُكْم 
َ
اأ

يَـــاٍت ِلَقْوٍم  ًة َوَرْحَمـــًة اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَ َمـــَودَّ

ـــُروَن} »الـــروم: 21«، والزواج هو  يَتََفكَّ

نوع من اأنواع احلياة الجتماعية.

يف معظـــم اآيـــات القراآن جنـــد الأوامر 

ب�شيغـــة اجلماعـــــــة.. مثاًل قال تعاىل: 

َوَل  َجِميًعـــا  اهلِل  ِبَحبْـــل  ُمـــوا  {َواْعتَ�شِ

ُقـــوا َواْذُكـــُروا ِنْعَمـــَة اهلِل َعلَيُْكْم اإِْذ  تََفرَّ

�ْشَبْحتُْم 
َ
لََّف بنَْيَ ُقلُوبُكْم َفاأ

َ
ْعَداًء َفاأ

َ
ُكنْتُْم اأ

بِنْعَمِتـــِه اإِْخَواًنا َوُكنْتُْم َعلَـــى �َشَفا ُحْفَرة 

ُ اهلل  نَْقَذُكْم ِمنَْها َكَذِلَك يَُبنيِّ
َ
مَن النَّاِر فاأ

لَُكْم اآَيَاِتـــِه لََعلَُّكْم تَْهتَُدوَن} »اآل عمران: 

103«.. واآيـــات كثـــرية توؤكـــد اأهميـــة 
التم�شـــك باجلماعـــة والعمـــل �شمـــن 

جمموعات.

ويبقـــى ال�شـــوؤال: األي�ـــص الإ�شـــالم ديًنا 

رائًعـــا ي�شتحـــق اأن نتبعـــه بـــل ونفخـــر 

بانت�شابنا له؟! 

�ملر�جــــع

• Feeling lonely can compromise your immune 
system, http://www.today.com/health/feeling-
lonely-can-compromise-your-immune-system-
1B8241870
• More Sharing ServicesShare|Share on 
twitterShare on facebookShare on emailShare 
on print

العمل ضمن مجموعات 

غريزة طبيعية جعله الله 

في مخلوقاته
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اأكـــد الأمني العام لالأمانـــة العامة لالأوقاف د. عبداملح�شـــن اجلار اهلل اخلرايف على 

اأهميـــة دور الأمانة العامة لالأوقاف يف عملية التنميـــة امل�شتدامة مبفهومها ال�شامل، 

واإن كان عملها اأكرث الت�شاًقا بالتنمية الب�شرية فكرًيا ومعرفًيا و�شحًيا، ومن ثم التنمية 

القت�شاديـــة حيث تركـــزت جهودها يف معاجلـــة الفقر، وحماربـــة البطالة ومواجهة 

�شا�شية للطبقات الفقرية يف املجتمع.. وكان من  �شكان، وتوفري احلاجيات الأ اأزمة الإ

نتيجـــة تلك اجلهود، اأن اأ�شبحت دولة الكويت -ممثلة عنها الأمانة العامة لالأوقاف- 

»الدولـــة املن�شقة جلهود الدول الإ�شالميـــة يف جمال الوقف« مبوجب قرارات املوؤمتر 

العـــام لـــوزراء الأوقـــاف بالعا�شمة الإندوني�شيـــة جاكرتا يف اأكتوبر عـــام 1997، كما 

اختـــريت كذلـــك ملن�شـــب الرئي�ص الفخري ملنتـــدى الأوقاف بدول جنـــوب �شرق اآ�شيا 

ونيوزلندا. جاء ذلك خالل حفل التكرمي الذي اأقامته الأمانة العام لالأوقاف، حيث مت 

تكـــرمي كل من رئي�ص بعثة ال�شليـــب الأحمر يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي جريارد 

بيرتينيـــه، وم�شت�شـــار مدير العمليـــات يف املقر العام للجنة الدوليـــة لل�شليب الأحمر 

رونالد اأوفرتينغر.  

كتبت �شمر اأبو �شكر

ثالثة إصدارات حديثة 
من األمانة العامة 

لألوقاف
اأكد مديـــر اإدارة الدرا�شات والعالقات 

اخلارجية من�شور خالد ال�شقعبي على 

حر�ص الأمانة العامة لالأوقاف على ن�شر 

الثقافة الوقفية وال�شطالع بدورها يف 

اإجناز وتنفيذ م�شاريـــع الدولة املن�شقة 

جلهود الأوقاف يف العامل الإ�شالمي، يف 

اإطـــار خطتها ال�شنوية. جاء ذلك خالل 

والعالقـــات  الدرا�شـــات  اإدارة  اإعـــالن 

اخلارجيـــة بالأمانـــة العامـــة لالأوقاف 

عـــن دفعـــة جديـــدة مـــن الإ�شـــدارات 

العلميـــة املحكمـــة التـــي تنـــدرج �شمن 

م�شاريع الدولـــة املن�شقة جلهود الدول 

الإ�شالميـــة يف جمال الوقف، ت�شمنت: 

التاأمـــني  بعنـــوان  ماج�شتـــري  ر�شالـــة 

التعاوين من خـــالل الوقف الإ�شالمي، 

والبحـــث الفائـــز يف م�شابقـــة الكويت 

الدولية لأبحاث الأوقاف بعنوان “توثيق 

الوقـــف”، وترجمـــة باللغـــة الإجنليزية 

لكتاب م�شاهمة الوقف لعمل املنظمات 

غري احلكومية والتنمية الجتماعية.

واأو�شـــح ال�شقعبـــي اأن كتـــاب التاأمني 

التعـــاوين من خالل الوقـــف الإ�شالمي  

يربز اأهم »امل�شكالت واحللول يف �شوء 

جتربتي باك�شتان وجنوب اإفريقيا«.  

�شاركـــت الأمانة العامة لالأوقـــاف بدولة الكويت موؤخراً يف فعاليـــات الدورة احلادية 

والثالثـــني للملتقـــى ال�شنوي مل�شلمـــي فرن�شا )ملتقى البورجـــي( واملعر�ص املقام على 

هام�ـــص املعر�ـــص، والـــذي ينظمـــه احتـــاد املنظمـــات الإ�شالمية يف مدينـــة البورجي 

بالعا�شمـــة الفرن�شيـــة باري�ـــص، بوفد راأ�شـــه حمد جا�شـــم املري مديـــر اإدارة الإعالم 

والتنميـــة الوقفية وفاطمة ال�شـــامل رئي�ص ق�شم الت�شويق والتح�شيـــل بالأمانة العامة 

لالأوقاف، حيث األقى املري خالل فعاليات امللتقى كلمة نقلتها على الهواء مبا�شرة قناة 

اإقـــراأ الف�شائية وترجمت باللغة الفرن�شية للجمهور الذي جتاوز الألف من امل�شاركني 

والـــزوار، تنـــاول فيهـــا دور دولـــة الكويت يف رعايـــة الوقف من خـــالل الأمانة العامة 

�َشرّية للوقـــف الإ�شالمي يف حياة 
ُ
لالأوقـــاف، والإ�شهامـــات احل�شاريـــة التنمويـــة والأ

الإن�شان والأ�شرة واملجتمع. 

خمتار�ت من �لأوقاف

األوقاف تكرم اللجنة الدولية للصليب األحمر

األمانة العامة لألوقاف تشارك في الملتقى السنوي
لمسلمي فرنسا بدورته 31

من�شــور خالـــد ال�شـقعبي
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كتب: عبدالر�شيــد را�شـــد

�شاركـــت اإدارة الإعـــالم الدينـــي بوزارة 

الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية يف معر�ص 

ذوي الحتياجـــات اخلا�شـــة واملعاقني، 

والـــذي اأقيم على م�شـــرح كلية الرتبية 

الأ�شا�شية بنات بالعار�شية حتت �شعار 

»طموحي يغلب اإعاقتي« برعاية وح�شور 

كل من وزير الرتبية وزير التعليم العايل 

اأحمد املليفي، والرئي�ص الفخري للنادي 

الكويتـــي الريا�شي للمعاقـــني ال�شيخة 

�شيخـــة العبـــداهلل اخلليفـــة ال�شبـــاح، 

وح�شـــور مديـــر عـــام الهيئـــة العامـــة 

للتعليـــم التطبيقـــي والتدريـــب بالإنابة 

د.حممود فخـــرا، وبرعايـــة ذهبية من 

وزارة الأوقاف وال�شوؤون ال�شالمية.

�شـــرح بذلـــك مديـــر الإدارة وامل�شرف 

العـــام علـــى امل�شـــروع القيمـــي لتعزيز 

العبادات "نفائ�ص" �شالح اأبا اخليل.

واأو�شـــح اأبـــا اخليـــل اأن لغـــة ال�شراكة 

والتعـــاون التي ت�شود العـــامل يف الآونة 

الأخـــرية تفر�ـــص علينـــا جميعـــاً مللمة 

القوى وتبادل اخلـــربات واملعارف عرب 

برامج م�شرتكة من �شاأنها امل�شاهمة يف 

توعيـــة اأبنائنا ووقايتهـــم من فو�شى ما 

يقدم لهم يف جوانب عديدة يف حياتنا، 

م�شـــددا يف الوقت ذاته على �شرورة اأن 

يكـــون هـــذا التعاون مبنيـــاً على اأعمدة 

قوية من التخطيط ال�شليم وقائماً على 

برامج قابلـــة للتنفيذ على اأر�ص الواقع 

ومواجهة التحديات بكافة اأ�شكالها. 

�شاركـــت اإدارة الإعـــالم الدينـــي بوزارة 

الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية يف الن�شاط 

الذي اأقامته املر�شدات بامل�شجد الكبري 

خـــالل الأيـــام القليلـــة الفائتـــة حتـــت 

عنوان »بـــر الوالدين �شعـــادة الدارين«  

والـــذي اأقيم يف م�شجـــد الدولة الكبري 

خـــالل الأيام القليلـــة املا�شية، بح�شور 

700 طالبـــة مـــن وزارة الرتبيـــة بهدف 
تعزيـــز اجلوانـــب الرتبويـــة وال�شلوكية 

لدى اأبنائنـــا من طالبات وزارة الرتبية، 

واإتاحـــة الفر�شـــة لكت�شـــاب اخلربات 

واملهـــارات الدينيـــة والجتماعيـــة التي 

تعود عليهم بالنفع والفائدة.

جاء ذلـــك خـــالل ت�شريح ملديـــر اإدارة 

الإعـــالم الدينـــي وامل�شـــرف العام على 

العبـــادات  لتعزيـــز  القيمـــي  امل�شـــروع 

"نفائ�ص" �شالح اأبا اخليل حيث اأكد اأن 
ذلـــك يتما�شى مـــع ا�شرتاتيجية الوزارة 

الراميـــة اإىل تعزيـــز اجلوانـــب الدينية 

وال�شلوكيـــة مـــن ناحية، وتطبيـــق مبداأ 

ال�شراكة مع املوؤ�ش�شات من جهة اأخرى.

وبـــني اأبـــا اخليـــل اأن الفعاليـــات كانت 

الرتبيـــة  وزارة  لطالبـــات  خ�شي�شـــا 

وت�شمنت العديد من الفقرات والربامج 

وور�ـــص العمـــل، لفتـــا اإىل اأن امل�شاركة 

لي�شـــت الأوىل مـــن نوعها واإمنـــا تاأتي 

�شمـــن م�شاركات عديـــدة �شاهمت بها 

اإدارة الإعـــالم الدينـــي مـــع موؤ�ش�شات 

جمتمعيـــة كثـــرية، وذلـــك انطالقا من 

حر�شهـــا على القيـــام بدورها وحتقيقاً 

ملبـــداأ ال�شراكـــة والتوا�شـــل مـــع كافـــة 

موؤ�ش�شات و�شرائح املجتمع .

وعـــن نوعيـــة امل�شاركة اأفـــاد اأبا اخليل  

باأنها اإ�شـــدارات الإدارة بنوعيها املرئي 

وامل�شمـــوع، واملقـــروء خمتتمـــاً ب�شكـــر 

املنظمني والقائمني على الفعالية. 

شراكة إعالمية بين اإلعالم الديني ووزارة التربية بمعرض 
إعاقتي« يغلب  »طموحي 

اإلعالم الديني يشارك في »بر الوالدين.. سعادة الدارين« بحضور 700 طالبة
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اإلسالم واألديان.. دراسة مقارنة
�ملوؤلــــــف: د. م�صطفى حلمي - عدد �ل�صفحــــــات: 256 �صفحة من �لقطع �لو�صط 

ح�صاد �لكتب

بال�شتف�شـــار  كتابـــه  الكاتـــب  ي�شتهـــل 

عـــن مفهوم الديـــن وت�شـــورات الكتاب 

واملوؤلفـــني، حيـــث تختلـــف املفاهيم يف 

الغرب عن نظـــرة امل�شلمني يف ال�شرق، 

وبذلـــك يكـــون ذلـــك التعريـــف مقدمة 

لعقـــد املقارنة بني الإ�شـــالم والديانات 

املختلفة.

يبـــداأ بتنـــاول مفهوم الديـــن من خالل 

تعريـــف الدكتـــور حممـــد دراز الديـــن 

ب�شقيـــه، النف�شي وهـــو »الإميان بذات 

والعبـــادة«،  بالطاعـــة  جديـــرة  اإلهيـــة 

واحلقيقـــة الظاهـــرة وهـــي »جملة من 

النوامي�ص النظريـــة التي حتدد �شفات 

تلـــك القـــوة الإلهيـــة، وجملـــة القواعد 

العملية التي تر�شم طريق عبادتها«.

التعريـــف  اأن  علـــى  الكاتـــب  ويوؤكـــد 

بالديـــن باملفهـــو ال�شابـــق ل يتحقق اإل 

يف الإ�شـــالم، موؤكـــدا على اأنه يجمع يف 

اإطاره الكامل عقيدة التوحيد مع جانب 

تنظيـــم اأن�شطـــة الإن�شـــان يف ميادينها 

املختلفـــة يف الأ�شـــرة واملجتمع والدولة 

بغـــريه يف  الأمم، يف عالقتـــه  وباقـــي 

�شـــوؤون القت�شاد واملال وقواعد احلكم 

ال�شيا�شية، ومبـــادئ ال�شلوك والأخالق 

يف العالقات الإن�شانية كلها، مع تعريفه 

بال�شنن الإلهية وحكمة خلقه كاإن�شان.

ي�شع الكاتب منهج البحث حيث يفرت�ص 

�شـــرورة التخل�ص من ال�شتعباد العقلي 

والثقـــايف وذلـــك من خـــالل  اخل�شوع 

حلقائـــق الوحـــي والعمل علـــى �شوئه، 

واتبـــاع املنهج العلمـــي ال�شحيح ملقارنة 

الأديان.

ويوؤكـــد على �شرورة العودة اإىل العقائد 

الدينيـــة من جديد، ول يكـــون ذلك اإل 

باجتيـــاز ثالث مراحـــل، اأولهـــا نظرية 

املعرفـــة وو�شائـــل الإدراك الإن�شـــاين، 

ثانيها بع�ـــص عوامل انحـــراف الأديان 

واأ�شكالـــه، واأخريا الرجـــوع اإىل عقيدة 

التوحيد التي هي الأ�شل.

يعقد الكاتب ابتداء من الف�شل الثامن، 

املقارنات بني الإ�شالم والأديان والعقائد 

الأخرى، فيبداأ بالهندو�شية، فيقدم لنا 

مناذج من انحدار العقائد من التوحيد 

اإىل ال�شـــرك، في�شـــرح الفيدا، والويدا، 

وعبـــادة احليوانـــات وبخا�شـــة البقـــر، 

والتنا�شخ ووحـــدة الوجودة، وي�شري اإىل 

الت�شابه بـــني عقائد الهند والن�شرانية، 

ثـــم ي�شـــع تلـــك احلقائق علـــى املعايري 

ال�شابقـــة التـــي و�شعهـــا اأ�شا�شـــا ملنهج 

البحث.

ويعر�ص يف ف�شل اآخر البوذية متناولها 

كعقيـــدة، وحياة بـــوذا، ويخ�ش�ص جزًءا 

مـــن الكتـــاب للحديـــث عـــن الرنفانـــا 

وو�شعهـــا يف ميـــزان الإ�شـــالم، ويحلل 

الف�شائل الأخالقية وطرق اكت�شابها.

ويختتم بعقد مقارنات بني الزرادي�شتية 

واليهودية وامل�شيحية والإ�شالم، م�شريا 

 [ الر�شـــول  النبـــوءات مبجـــيء  اإىل 

يف الكتـــاب املقد�ـــص، واملدخـــل العقلي 

ل�شـــدق نبوءته ]، واختالف الأ�شلوب 

بني القراآن وال�شنة، وبيان اأخالق النبي 

 .[

اإلسالم يجمع في إطاره 
الكامل عقيدة التوحيد 

إلى جانب تنظيم 
أنشطة اإلنسان في 
ميادينها المختلفة



الإ�شـــالم يف ذاتـــه ديـــن تقدمـــي، وهو 

بذلك لي�ص رجعيا، بل هناك التف�شريات 

الرجعيـــة لالإ�شـــالم، علـــى خـــالف ما 

يحتويـــه ويدعـــو اإليـــه، وهـــذا يقت�شي 

مقاومـــة تلـــك التف�شـــريات بتف�شريات 

تقدمية، جتعل منه �شالحا اأيديولوجيا 

قويا حل�شم اأي مراهنات ثقافية حديثة، 

والإ�شالم هو دين الثقافة التي جتعل من 

الإن�شـــان �شانعا حل�شارتـــه وم�شتقبله، 

وهـــو بذلك له وجه مطلق واآخر ن�شبي، 

والوجـــه املطلـــق هـــو جمموعـــة القيم 

العامـــة والقواعد ال�شاملـــة التي يدعو 

اإليهـــا، وهـــي �شاحلة للتطبيـــق يف كل 

زمان ومكـــان، اأما الوجـــه الن�شبي فهو 

والجتماعيـــة  التاريخيـــة  املتغـــريات 

والثقافيـــة، وكل مايخ�ـــص الإن�شان من 

م�شتجدات طـــراأت على حياته اليومية 

بفعـــل التقـــدم و�شنـــع احل�شـــارة، لأن 

احل�شـــارة لهـــا طبيعة مزدوجـــة، فهي 

نقلـــة تقدمية يف الفكـــر وال�شلوك ويف 

اأ�شلـــوب التعامـــل مع النا�ـــص والأ�شياء، 

وطبيعـــة احل�شـــارة املزدوجـــة تنبع من 

تراكم الثقافات التي ي�شنعها الإن�شان، 

فاحل�شـــارة من ناحية حتقق نف�شها يف 

�شيـــادة العقل على قـــوى الطبيعة، ومن 

ناحيـــة اأخـــرى يف �شيـــادة العقـــل على 

نوازع الإن�شان، واحل�شارة بذلك تكون: 

)اإن�شان + اأر�ص تعك�ص الإطار املكاين + 

وقت يتم ا�شتغالله(.

فقـــد خلـــق اهلل �شبحانـــه الإن�شان من 

طني )مادة مرتبطـــة بالأر�ص( واأ�شاف 

�شبحانه اإىل هذه املادة عن�شرا روحيا، 

بـــاأن نفـــخ فيه مـــن روحه، وقـــد ن�شب 

اهلل ذلـــك اإىل ذاته �شبحانـــه، فلم يقل 

"ونفخت فيه الروح" ولكن قال �شبحانه: 
{َونََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي}، وهذا تكرمي 

مـــن اهلل �شبحانـــه لالإن�شـــان اخت�شـــه به 

وحده دون باقي الكائنات تكرميا له، وقد 

اأكد القراآن الكرمي ذلك حني قال: {َولََقْد 

ْمنَا بَِنـــي اآَدَم}، وذلك متهيدا لإعداده  َكرَّ

للخالفـــة يف الأر�ـــص ليعمرهـــا بالعلـــم، 

فعلمـــه اهلل �شبحانه الأ�شماء كلها قبل اأن 

يهبط اإىل الأر�ص ليكون العلم �شالحه يف 

عمارة الأر�ص و�شنع احل�شارة.

وقد كـــان تكليف الإن�شان مبهمة اإعمار 

َن  ُكم مِّ
َ
ن�َشاأ

َ
الكون يف قوله تعاىل: {ُهَو اأ

ِفيَها}»هود:61«،  َوا�ْشتَْعَمَرُكـــْم  ْر�ِص 
َ
الأ

فقـــد طلـــب اهلل �شبحانه مـــن الإن�شان 

عمارة الأر�ص التي تعني املفهوم ال�شامل 

لكـــل األـــوان التعمـــري املـــادي واملعنوي، 

وتكـــرمي اهلل �شبحانـــه لالإن�شان حماية 

اإلهيـــة لـــه تنطـــوي على احـــرتام عقله 

وحريته واإرادته، كما تنطوي اأي�شا على 

حقه يف الأمن على نف�شه وماله وذريته، 

وهـــو بذلك ي�شتطيـــع اأن يحقق باإرادته 

ح�شارته من خالل الدافع الديني الذي 

ارتبطـــت به كافة احل�شـــارات على مر 

التاريخ.

علـــى  قامـــت  الإ�شالميـــة  واحل�شـــارة 

اأ�ش�ص ال�شماحة التـــي عرفتها الأقطار 

املفتوحة يف ظل دولة الإ�شالم، واملتاأمل 

للتاريـــخ �شـــوف يجـــد اأن ذروة العطـــاء 

احل�شاري العربي الإ�شالمي قد �شكلت 

النـــواة الأوىل للنه�شـــة الأوروبيـــة التي 

ت�شلمـــت رايـــة التقدم الإن�شـــاين، فقد 

انبثـــق ع�شـــر النه�شـــة الأوروبية على 

اأنقا�ـــص احل�شارة العربيـــة الإ�شالمية 

يف ذروة جمدهـــا اإبان الع�شر الو�شيط، 

كمـــا اأن العـــرب قـــد عـــربوا املحيـــط 

قدميا واكت�شفـــوا القارة الأمريكية قبل 

الأوروبيني، حيث كان ال�شعي لكت�شاف 

الأر�ص واإعمارها يعني الأر�ص جميعها، 

فاحل�شـــارة ي�شنعهـــا الإن�شـــان يف اأي 

زمان ومكان. 

تكليف اإلنسان بمهمة 

إعمار األرض تشمل كل 

ألوان التعمير المادي 

والمعنوي حتى يحقق 

بإرادته حضارته
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د. �إبر�هيم ح�صن ح�صني / رئي�ص حترير جملة �شنابل امل�شرية

�حلو�ر مع �لآخر

اإلسالم وسوسيولوجية الحضارة



جلنة �لتعريف بالإ�صالم من �للجان �لتي متيزت با�صتقطاب 

خرية رجال �لعمل �خلريي و�لدعوي، و�نطلقت منذ �لبد�ية 

توؤدي ر�صالتها وفق منهـــــــج و��صح يت�صم باحلكمة و�ملوعظة 

�حل�صنة، وتعاقب عليها رجـــــــال �أعطو� من وقتهم وجهدهم 

ومالهـــــــم لكي يقـــــــدم �لإ�صـــــــالم لغـــــــري �مل�صلمـــــــني يف �صورته 

�ل�صمحـــــــة، وقد �صدقو� �هلل عز وجل يف ر�صالتهم، فاأ�صبحنا 

نـــــــرى �للجنة تكـــــــرب يوما بعد يوم حتـــــــى �أ�صبحت علما من 

�أعالم �لكويت، و�متـــــــد تاأثريها لي�س على �ملحيط �لد�خلي 

فقط، بل �أ�صبحت ��صما ي�صار له بالبنان خارج �لكويت.

ويف هذ� �للقاء نحن مع �أحد رجال جلنة �لتعريف بالإ�صالم 

�لذين كان لهم دور يف بناء هذ� �ل�صـــــــرح �لذي و�صـــــــع لبناته 

�لكثري من �لرجال، حتى �كتمل و�نت�صر يف كافة حمافظات 

�لكويـــــــت.. �إنه �لأ�صـــــــتاذ يحيـــــــى عثمان �أحمد �صـــــــيدو، �أقدم 

موظـــــــف يف جلنـــــــة �لتعريف بالإ�صـــــــالم.. فاإىل مـــــــا جاء يف 

�للقاء:

• هل لكم �أن تعرفو� قر�ء �لب�صرى ب�صخ�صكم �لكرمي؟

يحيـــى عثمـــان اأبـــو �شـــيدو، اأحـــد موظفي جلنـــة التعريف 

بالإ�شالم القدامى، والآن اأعمل م�شوؤول العالقات العامة يف 

�شركة حممد نا�شر ال�شاير.

• حدثنا عن بد�يتكم يف جلنة �لتعريف بالإ�صالم؟

كنـــت موظفا يف بيت الزكاة، ومعـــي الأ�شتاذ �شالح الرا�شد 

)اأبوفـــوزي(، حيـــث كان يعمل كباحـــث اجتماعي، حيث قال 

يل يف اأحـــد الأيـــام: مـــا راأيك يف الن�شمـــام معنا للعمل يف 

مدار�ص اجلمعية كـــدوام م�شائي؟، وكانت تفتح يوم اجلمعة 

فقـــط، وكان يدر�ـــص فيها مبادئ الإ�شـــالم، ويقع حملها يف 

ذلـــك الوقت مبجمع الأوقـــاف برج 17، فكنت اأذهب للدوام 

�شباحا، ومبدار�ص اجلمعة م�شاًء، من الرابعة والن�شف اإىل 

ال�شاعة الثامنة.

• طبيعة عملكم خالل تلك �لفرتة؟

يف بدايـــات اللجنـــة كان عـــدد املوظفني قليـــال، حيث كانت 

الفكـــرة  مازالت وليـــدة، فكنت اأقوم تقريبا بـــكل الأعمال، 

مـــع الأ�شتـــاذ �شالح الرا�شد، وبداأنا بطباعـــة الكتب وتوزيع 

الن�شرات، وقبل ذلك التعريف باللجنة ون�شاطها.

»البشرى« في حوار مع قدامى 
رجال التعريف باإلسالم

يحيى عثمان أبو سيدو
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حو�ر �لعدد



• كيـــــــف بـــــــد�أمت �لنتقـــــــال مـــــــن �لعمل 
�لفردي �إىل �لعمل �ملوؤ�ص�صي؟

بداأنا بتاأثيث مقر اللجنة، واإن�شاء �شبكة 

عالقات مع اجلهـــات اخلارجية، كبيت 

الـــزكاة، ووزارة الأوقاف، ثم انتقلنا اإىل 

م�شجد املال �شالح، وبداأنا تنظيم العمل 

داخـــل اللجنة، فقام د.�شـــالح الرا�شد 

بالبحـــث عن الدعاة مبختلـــف اللغات، 

وخا�شة اللغات املنت�شرة داخل الكويت، 

اأن يكـــون  كاجلاليـــة الفلبينيـــة، علـــى 

الداعية موؤهال لدعـــوة غري امل�شلمني، 

ويعـــرف اأ�شـــول الدعوة، واحلـــوار مع 

الآخر.

عندمـــا انتقلنـــا اإىل املـــكان اجلديد يف 

م�شجـــد املال �شالح، كان املكان وا�شعا، 

وذا م�شاحـــة كبرية، حيث قمنا بتق�شيم 

امل�شاحات اإىل: ق�شم الف�شول الدرا�شية، 

الإعالم، التجهيزات، الدعوة، العالقات 

العامـــة، حتى الديكـــور الداخلي للجنة 

قمنـــا باختياره مبـــا يتنا�شب مـــع كونه 

مكانا مريحا لل�شيوف القادمني.

• مـــــــن هو فريق �لعمـــــــل �لذي قام على 
فكرة �لتاأ�صي�س يف تلك �لفرتة؟

لقد اجتذبت اللجنة خرية رجال العمل 

اخلريي يف الكويت بذلك الوقت، فكان 

هنـــاك الأ�شتـــاذ اأحمد �شعـــد اجلا�شر، 

والأ�شاتـــذة  النـــوري،  نـــادر  وال�شيـــخ 

عبدالوهـــاب ال�شايـــع، وجا�شـــم حممد 

ال�شـــراح، وحممد اإ�شماعيل الأن�شاري، 

وجمال ال�شطي، وغـــري ذلك من رجال 

العمل اخلريي.

• كيف كنتم تقومون بعمل �لأن�صـــــــطة 
يف ذلك �لوقت؟.

انتقلنـــا يف ذلك الوقـــت اإىل التو�شع يف 

العمـــل الدعوي، من خـــالل التو�شع يف 

الأن�شطـــة والربامج الدعوية، واجتذاب 

الدعـــاة مبختلف اللغات، وخا�شة دعاة 

اجلاليـــة الهندية، وتخ�شي�ـــص با�شات 

حلالت اإ�شهار الإ�شـــالم، وبداأنا كذلك 

طباعـــة الكتـــب والن�شـــرات التعريفية 

بالإ�شالم مبختلف اللغات، وقمنا بو�شع 

اأرفف للكتب خارج م�شجد املال �شالح، 

وو�شعنـــا كذلـــك �شا�شة عر�ـــص خارج 

امل�شجد مبختلف اللغات.

ولكي جنتـــذب النا�ص اإىل عمل اللجنة، 

قمنـــا بتخ�شي�ص وقـــت اإ�شهار الإ�شالم 

ما بـــني �شالة املغرب و�شـــالة الع�شاء، 

فكان املهتدي ي�شهر اإ�شالمه بعد �شالة 

املغـــرب مبا�شـــرة و�شـــط احل�شور من 

امل�شلـــني، وكان امل�شهـــد مهيبا لأنه كان 

جديـــدا على النا�ص، حيث كانت تتعاىل 

�شيحات التكبري والتهليل.

• بالن�صـــــــبة لدعـــــــوة �لن�صـــــــاء كيف كان 
�لو�صع يف تلك �لفرتة؟

خ�ش�شنـــا البـــاب اخللفي مـــن م�شجد 

املال �شالح للن�شاء، وقمنا بتاأثيث مكان 

خا�ـــص بهن للدعوة ولإ�شهـــار الإ�شالم، 

واأ�شميناها »اللجنة الن�شائية«.

• مـــــــاذ� عن مرحلـــــــة �لنت�صـــــــار للجنة 
�لتعريف بالإ�صالم يف تلك �لفرتة؟

يف تلـــك الفـــرتة بداأنا ن�شتقطـــب كبار 

الدعـــاة ذوي املهـــارة، والتي حتوز على 

الإقبـــال اجلماهـــريي العـــايل، اأمثـــال 

ال�شيخ حممد متويل ال�شعراوي -رحمه 

اهلل- الـــذي كان لوجـــوده اأثـــر كبري يف 

تلـــك الفرتة، حيـــث األقـــى حما�شرات 

حول الدعوة واأثرها على املجتمع، ومن 

كلماتـــه التـــي ل تن�شى: م�شـــوار اللجنة 

الدعوي طريق نهايته اجلنة، م�شت�شهدا 

بحديـــث النبـــي ]: »لأن يهـــدي اهلل 

بـــك رجـــاًل واحـــداً خري لك مـــن ُحمر 

النَّعـــم«، وال�شيخ اأحمـــد ديدات -رحمه 

اهلل- الـــذي قام بعمل مناظرة يف نادي 

القاد�شيـــة، وكذلك رئي�ص جمل�ص الأمة 

الكويتي الأ�شتاذ اأحمد ال�شعدون.

اجتذبت اللجنة عند التأسيس خيرة 
رجال العمل الخيري في الكويت

 خصصنا وقتا إلشهار اإلسالم بين 
المغرب والعشاء فكان المشهد مهيبا 
ألنه جديد على الناس
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حـوار: مدير التحريـر



• كان لكـــــــم دور دعـــــــوي يف تلـــــــك �لفـــــــرتة ملحـــــــوظ بـــــــني �لعاملني 
�لأمريكان.. كيف كان ذلك؟

نعـــم.. اأذكـــر اأنه يف تلك الفرتة اأن جاءنا وفـــد اأمريكي من العاملني 

يف الدوحـــة لكي ي�شهر اإ�شالمه، وبالفعل بعـــد اإ�شهارهم لإ�شالمهم 

قمنـــا بعمل زيارات لهم، فقمنا با�شطحابهم يف جولة ملجل�ص الأمة، 

وذهبنا بهم الأ�شواق وجامعة الكويت. 

• موقف دعوي تاأثر به يحيى عثمان؟

كان هناك اأحد الأ�شخا�ص من غري امل�شلمني الذين ياأتون اإىل اللجنة 

با�شتمرار وياأخذن الكتب التي تعرف عن الإ�شالم، وجنده ياأتي بعد 

اأ�شبوع لأخـــذ الن�شرات الدعوية، ويف اآخر يوم جاء لي�شهر اإ�شالمه، 

وكـــان وا�شحا عليه القتناع بالإ�شـــالم، ويف ذلك الوقت كنت واقفا 

علـــى باب اللجنة وراأيتـــه داخال للجنة، وبالفعل قـــال للدعاة داخل 

اللجنـــة: اإنني اأريد اأن اأ�شهر اإ�شالمي، وهناأه د.�شالح الرا�شد، ودار 

بينهما حديث، ثم ذهب خارجا من اللجنة، ومل مت�ص فرتة قليلة اإل 

وكـــان هناك �شوت ارتطام كبري باخلـــارج، فخرجنا م�شرعني ننظر 

ماذا حدث؟، فوجدنا هذا ال�شخ�ص تويف يف حادث �شيارة اأمام باب 

اللجنة بعد اأن اأ�شهر اإ�شالمه.

• بعد �أن �نتقلتم �إىل عملكم �جلديد هل هناك تو��صل مع �للجنة؟

لقـــد انتقلـــت مـــن اللجنة اإىل مكان اآخـــر، لكن مـــازال القلب معلقا 

باللجنـــة والدعـــوة اإىل اهلل عز وجل، لأن الأجـــر يف العمل الدعوي 

عظيم، ومازلنا اإىل الآن نقوم باأخذ احلقائب الدعوية وتوزيعها على 

غـــري امل�شلمني لتعريفهم بالإ�شالم ور�شالته، ومن هوؤلء زوجة اأخي، 

استقطبت اللجنة كبار الدعاة ذوي 
المهارة التي تحوز على اإلقبال 

الجماهيري العالي

)136( ــ يونيو 2014 ــ رجــب 561435

حو�ر �لعدد



جــــــودة �لفار�س

قرض »الشمرية« مع الله

كنـــا يف �شهـــر رم�شـــان املا�شـــي املوافـــق لعـــام 2013 م نقـــوم 

بالت�شويق مل�شـــروع كفالة الداعية داخل الكويت بلجنة التعريف 

بالإ�شـــالم، بتكلفـــة 250 �شهريا، ق�شمناهـــا اإىل 25 �شهما، كل 

�شهم ا�شتقطاع �شهري ب 10 دنانري، وبف�شل اهلل لقى امل�شروع 

اإقبال كبريا من املتربعني.

وي�شتطيع املتربع امل�شاهمة با�شتقطاع �شهري اأو نقدي، والبع�ص 

دفـــع ملدة �شنـــة 120 دينـــارا، واحلمدهلل ا�شتطعنـــا كفالة �شبع 

داعيات ملدة عام كامل.

وبعـــد انتهـــاء �شهـــر رم�شـــان ات�شلت بنـــا متربعـــة عرفت عن 

نف�شهـــا، وقالت �شوف اأقول ق�شتي ب�شرط اأن ل تذكروا ا�شمي، 

فوافقنـــا، قالت: برم�شـــان وب�شالة القيـــام �شمعتكم تتحدثون 

عـــن م�شروع الكفالة، واأن الإن�شان بكفالته للداعية ي�شارك معه 

بالأجر م�شداقا حلديث النبي ] "الدال على اخلري كفاعله"، 

فعزمـــت علـــى امل�شاهمة بالكفالـــة ب�شهم ملدة عـــام كامل مببلغ 

120دينـــارا، و�شبحان اهلل! مل يكن لـــدي �شوى هذا املبلغ، وقد 
ادخرتـــه لأين قدمت اأوراقي للدرا�شـــة يف ال�شعودية، و�شاأدفعه 

ر�شوما للت�شجيل هناك.

ولكني قررت اأن اأتربع به هلل �شبحانه، وهو لن ي�شيعني، وفعال 

دفعـــت املبلغ لكم. وجاءت املفاجاأة بعد رم�شان باأن وافقوا على 

قبويل ملدة ثالث �شنوات باملجان!

تقول: فرحـــت كثريا، و�شكرت ربي لأنه عو�شني خريا كما قال 

عـــز وجل: {َمـــْن َذا الَِّذي يُْقِر�ُص اهلل َقْر�ًشـــا َح�َشًنا َفيُ�َشاِعَفُه 

لَيْـــِه تُْرَجُعـــوَن}  �ْشَعاًفـــا َكِثـــرَيًة َواهلل يَْقِب�ـــصُ َويَبْ�ُشـــُط َواإِ
َ
لَـــُه اأ

»البقرة:245«.

ولالأمانـــة هذه الأخت الفا�شلـــة حري�شة جدا على اأن ل يعرف 

اأحـــد من اأ�شرتها بتربعاتها، ومـــن �شمن املتربعني لدينا كذلك 

اأخوهـــا حفظـــه اهلل، والثنـــان ل يعلمان ببع�ـــص، فنعم الرتبية 

والأخـــالق واحلر�ص وامل�شابقة على فعـــل اخلري، اأ�شاأل اهلل اأن 

يكونـــوا ممـــن ينفق بيمينه ما ل ترى �شماله، واأن يظلهم اهلل يف 

ظله يوم ل ظل اإل ظله.

ذكـــرت هذا املثال الطيب وهـــو م�شداق حلديث النبي ] "من 

ترك �شيئا هلل عو�شه اهلل خريا منه" لناأخذ العربة منه جميعا، 

وليكـــون لنا حافزا ملزيد مـــن العمل يف اخلري والبذل واملعروف 

يف �شبيل اهلل �شبحانه، فهو ل ي�شيع اأجر  من اأح�شن عمال. 

الشيخ نادر النوري كان 
مهتما بالجانب اإلعالمي 
للجنة والمهتدين الجدد

فقد كانـــت اأمريكية غري م�شلمة، فاأخذت لها كتيبات 

من جلنـــة التعريـــف بالإ�شالم، واحلمـــد هلل اأ�شهرت 

اإ�شالمها، وجاءت اإىل الكويت وهي الآن تعي�ص بيننا.

• �أ�صـــــــخا�س عا�صـــــــرمتوهم يف ذلك �لوقت وكان لكم 
معهم ذكريات؟ 

ال�شيخ نادر النوري -رحمه اهلل- كان مهتما باجلانب 

الإعالمي للجنة، ويظل جال�شا حتى بعد انتهاء الدوام 

ملتابعـــة اللجنـــة، وكان مهتما كثـــريا باملهتدين اجلدد، 

ويلقـــي عليهـــم املحا�شـــرات، ول نن�شى هنـــا الأ�شتاذ 

حممد اإ�شماعيل الأن�شاري الذي كان جمتهدا لأق�شى 

درجة، ويحـــب التطوير يف العمـــل، والأ�شخا�ص، فال 

يحـــب اأن يكـــون �شخ�شا عاديا، بل يحر�ـــص اأن يكون 

العمل الذي يعمل به مميزا، وكذلك الأ�شخا�ص الذين 

يعملـــون معه، وقد قام بجـــولت خارجية، وكان يقوم 

بدعـــوة النا�ـــص خالل تلـــك اجلولت، ووهـــب اللجنة 

الكثري من وقته وجهده وماله.

• كلمة �أخرية؟

نن�شح بالهتمام بالدعـــاة، واأعطائهم اأهمية ق�شوى، 

حيث اإن اأكرث عمل اللجنة ينطلق من الداعية، فاإ�شهار 

الإ�شـــالم ياأتـــي من خالله، وبالتـــايل فالبد من تهيئة 

املنـــاخ املنا�شب للدعاة لكي يبدعوا ويعطوا من وقتهم 

وجهدهم للجنة. 

البد من تهيئة المناخ 
المناسب للدعاة لكي 

يبدعوا ويعطوا من وقتهم 
وجهدهم للجنة
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اإعـــداد: د. �شفي الدين اأحمد

يوجـــد يف الطبيعـــة قرابة 140 األف ف�شيل من امل�شروم، در�ـــص العلماء منها عدة 

اآلف فقـــط، ووجـــدوا يف الع�شرات منهـــا فقط اأعلى ن�شبة مـــواد عالجية دوائية 

مقارنة باأي م�شروم، وحتى اأي نبات اآخر.  وذكر الباحثون اأن اأهم الفوائد اخلا�شة 

بامل�شروم هي انفراد امل�شروم مبواد البولي�شاكرايد طويل ال�شل�شلة، نوع األفا وبيتا، 

وهي التي تدعم ب�شكل متميز اأداء خاليا املناعية. ففي درا�شة طبية مت التاأكد من 

اأن اإ�شافـــة ح�شـــة اأو ح�شتني من فطر ال�شيتيك، يرفع م�شتوى خاليا املناعة لدى 

مـــن يتناولها. ويف درا�شـــة اأخرى متت على الفئران يف مواجهة بكترييا ال�شاملونيا، 

تعززت قدرة الفئران يف الت�شدي للبكترييا عند تناولها م�شروم من النوع الأبي�ص. 

هذا وهناك درا�شات طبية بالآلف قيد التقييم عن فوائد فطر الري�شي وال�شيتيك 

وغريها، يف مكافحة الأورام ال�شرطانية وتعزيز املناعة واإطالة العمر. 

يف درا�شـــة قام بهـــا العلماء مبقارنة نظامني غذائيـــني للتخ�شي�ص، اأحدهم يحتوي 

على اأحد اللوز والثاين على كربوهيدرات مركبة. مع اأن كال النظامني مت ح�شابهما 

بحيث يت�شببان بالتخ�شي�ص. كانت النتيجة اأن املجموعة التي تناولت اللوز حققت: 

تخ�شي�ص وزن اأكرث بن�شبة 62 % من املجموعة التي بدون لوز، وتقليل من حميط 

اخل�شر بن�شبة 50 % اأكرث من املجموعة الأخرى، وتقليل ن�شبة الدهون يف اجل�شم 

بن�شبـــة 56 % اأكرث من املجموعة الأخرى. تقول الدرا�شة التي ن�شرت يف الدورية 

الطبيـــة لأمرا�ص ال�شمنة، باأن تناول املك�شرات مرتـــني بالأ�شبوع على الأقل، يقلل 

خطـــر احتمالية الإ�شابة بال�شمنة. بقي اأن نذكر باأن فوائد املك�شرات تكون اأف�شل 

قل 
ٌ
لتلك النيئة غري اململحة وغري املنكهة، ويف�شل نقعها م�شبقا لن�شف يوم على الأ

لت�شهيل ه�شمها. 

المكسرات تحمي القلب
علـــى عك�ـــص ما كـــان يظنه بع�ـــص الأطباء �شابقا مـــن اأن دهـــون املك�شرات ميكن 

اأن ت�شبـــب اأمرا�ـــص القلب، ت�شـــري اآلف الدرا�شـــات الطبية للعك�ـــص متاما. ففي 

درا�شـــة حديثـــة يف الدورية الطبيـــة للكلية الأمريكيـــة للتغذية، اأثبـــت الأطباء اأن 

تناول املك�شرات يفيد يف تقليل �شغط الدم النقبا�شي، تقليل الكولي�شرتول عايل 

الكثافـــة )ال�شار( وتقليل الكولي�شرتول الكلي اأي�شا، ومثل هذه الفوائد ت�شاهم يف 

حماية القلب وال�شرايني. يلخ�ص البحث الطبي ذلك ويقول اإنه ميكنك تقليل بع�ص 

عوامل اخلطورة املرتبطة باأمرا�ص القلب من خالل تناول املك�شرات. يذكر العلماء 

اأن اجلوز واللوز دائما يكونان على قائمة الأف�شلية. 

اللوز يساهم في الوزن الصحي

تناول المشروم لفوائده العديدة
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�صحتك بالدنيا



اكتشف ما يمنعك من النوم!
يفيـــد النـــوم ال�شحـــي يف حت�شني كل وظائـــف اجل�شم، وتعزيز قدراتـــه ووظائفه، كما اأنـــه يح�شن من اجلانب 

النف�شـــي والروحـــي. يحـــاول البع�ص النـــوم مبكرا لتحقيق ذلك، هـــذه جمموعة ن�شائـــح ت�شاعدك )1( جتنب 

القهـــوة. تنـــاول القهوة م�شاًء يبقيك متيقظا لفرتة اأطول. لذلك اجعلها يف النهار. )2( جتنب الوجبة املتاأخرة. 

يت�شبب الأكل املتاأخر يف تعكري نومك. اجعل اآخر وجبة قبل �شاعتني من النوم. )3( تاأكد من الظالم وال�شمت 

والـــربودة. غـــط ال�شبابيك بال�شتائر واأغلق م�شادر ال�شـــوت. تاأكد من �شبط احلرارة لأقل من 20 درجة. )4( 

جتنب م�شادر الأ�شعة مثل الهواتف النقالة وال�شبكات الال�شلكية.  

يت�شبب م�شكن الآلم الأكرث �شهرة عامليا، البارا�شيتامول اأ�شيتاأمينوفني، واملعروف 

باأ�شماء مثل بنادول وتيلينول، باأعلى ن�شبة ت�شمم دوائي يف الوليات املتحدة، حيث 

ي�شـــاب اأكرث من 100 األف �شخ�ص �شنويا بالت�شمم ب�شبب جرعة عالية منه. يزور 

اأكرث من 50 األف منهم امل�شت�شفى �شنويا، ويتوفى �شنويا يف الوليات املتحدة اأكرث 

من 400 �شخ�ص ب�شبب ف�شل الكبد ب�شبب جرعات زائدة منه. كما اأنه ي�شبب اأكرث 

مـــن ن�شـــف حالت ف�شل الكبد احلاد التي حت�شل يف الوليات املتحدة الأمريكية. 

ميكن اأن يبداأ تاأثريه ال�شمي حتى يف اجلرعات امل�شموحة يف حال مت تناولها يوميا 

لأكـــرث من اأ�شبوعني. خف�شت اإدارة الدواء والغذاء الأمريكية موؤخرا احلد الأعلى 

امل�شموح بحيث ل يزيد عن 325 ملجم للجرعة، واأن يتم النظر يف الأدوية الأخرى 

التـــي حتتـــوي عليه مثـــل اأدوية الزكام واأدويـــة اأمل املفا�شل، بحيـــث يكون جمموع 

اجلرعـــة الواحـــدة من هذا الـــدواء ل يزيد عن 325 ملجم مـــن كل امل�شادر التي 

يتناولها املري�ص. 

بجانـــب فوائده التـــي ل حت�شى، يعمل فيتامني دال على حت�شني قدرات اجل�شم ب�شكل ميكن اأن 

يقلـــل فر�ـــص بع�ص ال�شرطانات. تقول كـــارويل والتي اأ�ش�شت مركزا خا�شـــا بالتوعية يف اأهمية 

فيتامـــني دال: اإن خال�شـــة اأكـــرث مـــن 200 درا�شة طبيـــة موؤكدة و2000 درا�شـــة خمربية مثبتة 

ت�شـــري ب�شكـــل وا�شح لأن نق�ـــص فيتامني دال مرتبـــط بال�شرطان. ففي اإحدى هـــذه الدرا�شات 

املذهلة، مت اإخ�شاع جمموعة من الن�شاء يف �شن الياأ�ص جلرعات من فيتامني دال ب�شكل منتظم 

ومتكـــرر، وبعد اأربع �شنوات مت اإح�شاء من اأ�شيـــب منهن بال�شرطان، ومت قيا�ص معدل اإ�شابتهن 

بال�شرطانات التي يتوقع اأن ي�شنب بها ومقارنتهن باملعدلت املعروفة للن�شاء يف �شن الياأ�ص. كانت 

ن�شبـــة اإ�شابتهـــن اأقل ب 77 % من الن�شـــاء العاديات. الالفت يف الأمر لي�ص فقط تزايد اهتمام 

الأطباء مب�شكلة نق�ص فيتامني دال، بل يف �شهولة ت�شحيح هذا النق�ص!. 

خفض الجرعة المسموحة من الباراسيتامول

فيتامين دال يساهم في الحماية من سرطان الثدي
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62  مليون مستخدم نشط 
شهريا لـ "فيسبوك" في 

المنطقة العربية

�لدعوة �لإلكرتونية

اأطلقـــت �شركة »جوجـــل« اأخريا اأداة جديدة جمانية تهدف اإىل دعم 

املدر�شـــني وت�شهيـــل عملهـــم، وذلك عـــن طريق دمـــج خدمة الربيد 

الإلكـــرتوين »جيميل« وخدمة التخزيـــن ال�شحابي »درايف« وخدمة 

امل�شتندات »جوجل دوك�ص«.

ومـــن خالل "كال�ص رووم" Classroom، وهـــو ال�شم الذي اأطلق 

علـــى الأداة اجلديدة، تهدف "جوجل" اإىل م�شاعدة معلمي املدار�ص 

يف تعيني وجمع الواجبات املنزلية اإلكرتونًيا، ف�شاًل عن التوا�شل مع 

الطالب داخل وخارج غرف ال�شف وتنظيم مناهجهم الدار�شية.

واأو�شحـــت ال�شركة اأنه �شيجري تقـــدمي خدمة "كال�ص رووم" �شمن 

  Google Apps for Education "حزمـــة "تطبيقـــات التعليـــم

التي ت�شتخدم لتزويد املدر�شني والطالب بخدمات الربيد الإلكرتوين 

والتقومي وامل�شتندات. 

ك�شف موقع التوا�شل الجتماعي »في�شبوك« عن بلوغ عدد 

م�شتخدميه الن�شطـــني �شهرًيا يف منطقة ال�شرق الأو�شط 

و�شمال اإفريقيا اإىل 62 مليون م�شتخدم، يدخل 42 مليون 

كة. منهم عرب هواتفهم املتحرِّ

وقالت ال�شبكـــة الجتماعية التي تُعد الأكرب على م�شتوى 

العـــامل اإن ا�شتعـــدادات العامل الإ�شالمـــي ل�شتقبال �شهر 

رم�شـــان املبـــارك هذا العـــام ترتافق مع التغيـــريات التي 

يحدثهـــا موقع "في�شبوك" يف الواقع العام للتوا�شل، �شواء 

بالن�شبـــة لالأ�شخا�ص اأو العالمـــات التجارية اأو اأخ�شائيي 

الت�شويق، وخا�شة من خالل الهاتف املتحرِّك. 

نالـــت الهواتف الذكية املـــزودة ب�شا�شات �شغرية، وحتديًدا ذات 

قيا�ـــص اأ�شغر من 5 بو�شات، احل�شة الأكرب من املبيعات خالل 

الربع الأول من العام اجلاري، وذلك ح�شب اإح�شائية قامت بها 

�شركة »كانالي�ص« Canalys لدرا�شات ال�شوق.

واأو�شحـــت الإح�شائية اأن 66 % مـــن الهواتف الذكية التي مت 

�شحنهـــا يف الربع الأول من العام اجلاري كانت مزودة ب�شا�شات 

قيا�شهـــا اأقل مـــن 5 بو�شات، فيما و�شلـــت الن�شبة اإىل 22 % 

للهواتـــف املـــزودة ب�شا�شة ذات قيا�ص يرتاوح ما بني 5 اإىل 5.4 

بو�شة.

وبلغـــت ن�شبة الهواتف الذكية املزودة ب�شا�شة قيا�شها يرتاوح ما 

بـــني 5.5 اإىل 5.9 بو�شـــة نحو 10 % مـــن اإجمايل ال�شحنات 

يف تلك الفـــرتة، فيما مل تتجاوز ن�شبة �شحنات الهواتف الذكية 

املزودة ب�شا�شة ذات قيا�ص 6 بو�شات اأو اأكرب حاجز 2 %. 

"جوجل" تطلق أداة جديدة
 لمساعدة المدرسين والطالب

دراسة: الهواتف الذكية الصغيرة 

األكثر مبيعًا بالربع األول من 2014
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اأزاحـــت �شركة »لينوفو« ال�شتار عـــن حا�شبها املكتبي  A540، والذي 

يندرج حتت فئة حوا�شب "الكل يف واحد"، التي تتميز بعدم احتياجها 

مل�شاحات كبرية عند ال�شتخدام.

وي�شـــم احلا�شب املكتبي A540 �شا�شة بقيا�ـــص 23.8 بو�شة، تدعم 

 ،Full HD  لزوايا روؤية وا�شعـــة، ودقة IPS اللم�ـــص، وتعمـــل بتقنية

ودرجة و�شوح 1080×1920 بك�شل.

و�شنعـــت "لينوفو" الهيكل اخلارجي ل�شا�شة احلا�شب املكتبي اجلديد 

مـــن الأملونيوم، وهي ال�شا�شـــة التي ت�شم القطـــع الداخلية للحا�شب، 

وتتيـــح للم�شتخدم اإمكانية تعديل و�شعها بزاوية مابني 5- درجة و90 

درجـــة، ويعمل احلا�شب A540 بنظام ت�شغيـــل "ويندوز 8.1، وي�شم 

بطاقـــة ر�شوميـــات GeForce GT 840A  مـــن "اإنفيديا"، ومعالج 

Core i7 اجليل الرابع من "اإنتل".

ويدعـــم اجلهـــاز تقنية ات�شـــالت املـــدى القريب  NFC، كمـــا ياأتي 

 TV ونظام "دولبي" ال�شوتـــي، وجهاز  JBL مـــع �شماعـــات من نـــوع

Tuner  لت�شغيل قنوات التلفاز على احلا�شب. 

البرنامج: مكتبة التوحيد
الو�شف: مكتبة التوحيد ت�شم بع�ص الكتب املهمة عن عقيدة التوحيد، واأركان الإ�شالم اخلم�شة، والتطبيق وجميع الكتب 

التي بداخلها حتمل جمانا، لوجه اهلل �شبحانه وتعاىل، و�شوف يتم، اإن �شاء اهلل، اإ�شافة الكتب تباعا. 

http://goo.gl/GdaE23:الرابط

اأعلنـــت »تويرت« عن اإطالق خا�شية جديـــدة مل�شتخدميها �شواء 

عـــرب موقعها الإلكـــرتوين اأو عـــرب تطبيقات الأجهـــزة الذكية، 

تتيـــح لهـــم ال�شيطرة علـــى املحتوى الـــذي يرونه علـــى ال�شبكة 

الجتماعية.

واأو�شحت "تويـــرت" اأن اخلا�شية اجلديدة، والتي اأطلقت عليها 

ا�شم Mute، تتيح مل�شتخدمي �شبكتها الجتماعية حتويل بع�ص 

احل�شابات التي يتابعونها اإىل ح�شابات �شامتة، وذلك باإيقافهم 

لعملية احل�شول على حتديثات بتغريداتهم اجلديدة.

واأ�شـــارت ال�شبكة الجتماعيـــة اإىل اأن اخلا�شية اجلديدة ميكن 

تفعيلهـــا مـــع ح�شـــاب واحد اأو جمموعـــة من احل�شابـــات التي 

يتابعهـــا امل�شتخدم، وذلك دون احلاجة لأن يقـــوم باإلغاء متابعة 

تلك احل�شابات نهائيا.

 Mute و�شـــوف ي�شتطيـــع م�شتخدمـــو "تويرت" تفعيـــل خا�شية

ب�شكل �شري، حيث لن حت�شل اأي من احل�شابات ال�شامتة على 

تنبيهات تفيد بتفعيل اخلا�شية اجلديدة �شدها. 

تويتر تطلق خاصية »كتم« 

الحسابات بشبكتها االجتماعية

لينوفو تكشف عن الحاسب المكتبي 

A540 بميزة للتحكم عبر اإليماءات



�إعـــــد�د: �لتحريــــر

يف هذ� �لباب نعر�س جلملة من �ملقولت 

و�لعلماء  �مل�صت�صـــــــرقني  مـــــــن  للكثريين 

و�لفال�صفة حول �لإ�صالم و�لقر�آن ونبيه 

]، وهي �صهادة من�صفة منهم رغم �أننا 
جند كثريين منهم غري م�صـــــــلمني.. �إل 

�أنها �صـــــــهادة حق �آثرو� على �أنف�صهم �إل 

�أن يقولوها.

يقـــــــول ليوبولد فاي�س )حممد �أ�صـــــــد(، 

مفكر و�صـــــــحفي من�صـــــــاوي: »اأ�شبحت 

اإل�شا -زوجتي-، �شـــاأين اأنا، اأكرث تاأثرا 

مـــع الوقت بذلك اللتئـــام الباطني بني 

تعاليم »القـــراآن« الأخالقية وتوجيهاته 

العلميـــة. اإن اهلل عـــز وجـــل مبقت�شى 

القـــراآن مل يطلـــب خ�شوعـــا اأعمى من 

جانـــب الإن�شـــان بل خاطـــب عقله: اإنه 

ل يقف بعيدا عـــن م�شري الإن�شان، بل 

اإنـــه »اأقرب اإليك من حبـــل الوريد« اإنه 

مل ير�شـــم اأي خط فا�شـــل بني الإميان 

وال�شلوك الجتماعي«.

».. لقـــد عرفـــت الآن، ب�شـــورة ل تقبل 

اجلدل، اأن الكتـــاب الذي كنت مم�شكا 

به يف يدي كان كتابا موحى به من اهلل، 

فبالرغم من اأنه و�شع يف يدي الإن�شان 

منـــذ اأكـــرث من ثالثـــة ع�شر قرنـــا فاإنه 

توقـــع بو�شـــوح �شيئا مل يكـــن بالإمكان 

اأن ي�شبـــح حقيقـــة اإل يف ع�شرنا هذا: 

املقعـــد الآيل، لقد عرف النا�ص التكاثر 

ولكـــن  والأزمنـــة  الع�شـــور  جميـــع  يف 

هـــذا التكاثر مل ينته قـــط من قبل اإىل 

اأن يكـــون جمـــرد ا�شتيـــاق اإىل امتالك 

الأ�شيـــاء واإىل اأن ي�شبـــح ملهاة حجبت 

روؤيـــة الإميان ب�شيء اآخـــر.. اليوم اأكرث 

مـــن اأم�ص وغـــدا اأكرث من اليـــوم.. لقد 

عرفـــت اأن هـــذا مل يكن جمـــرد حكمة 

اإن�شانيـــة مـــن اإن�شان عا�ـــص يف املا�شي 

البعيد يف جزيرة العرب النائية، فمهما 

كان هـــذا الإن�شان على مثل هذا القدر 

من احلكمة فاإنه مل يكن ي�شتطيع وحده 

اأن يتنبـــاأ بالعذاب الـــذي يتميز به هذا 

القرن الع�شرين، لقد كان ينطق يل من 

القراآن �شـــوت اأعظم من �شوت حممد 

.»[

�أما �لدكتور �صدين في�صر �أ�صتاذ �لتاريخ 

يف جامعـــــــة �أوهايـــــــو �لأمريكية فيقول: 

»اإن القراآن كالم اهلل ي�شد فوؤاد امل�شلم، 

وتـــزداد روعته حني يتلـــى عليه ب�شوت 

م�شمـــوع، ولكنـــه ل يفهم هـــذه الروعة 

كما مل يفهمها زمالوؤه الذين �شبقوه اإىل 

العرتاف ببالغة القراآن، واعتمادا على 

اأثره البليغ يف قلوب قرائه و�شامعيه، ثم 

يقفون عند تقرير هذه البالغة ب�شهادة 

ال�شماع«.

».. اإن القـــراآن كتـــاب تربيـــة وتثقيف، 

ولي�ـــص كل ما فيه كالمـــا عن الفرائ�ص 

وال�شعائـــر، واإن الف�شائـــل التـــي يحث 

عليهـــا امل�شلمني مـــن اأجمـــل الف�شائل 

واأرجحهـــا يف موازين الأخالق، وتتجلى 

هداية الكتاب يف نواهيه كما تتجلى يف 

اأوامره..«.

ويقول �صري هاملتون �لك�صاندر رو�صكني 

�لأجنليـــــــز  �مل�صت�صـــــــرقني  �إمـــــــام  جـــــــب، 

�ملعا�صـــــــرين: »اإذا راأى اأحـــد اأن اإحلـــاح 

القراآن على فعل اخلري غري كثري اأثبتنا 

له باحلجة القاطعـــة خطاأه و�شقنا اإليه 

ذلك التعريف ال�شامل للرب يف تلك الآية 

ن تَُولُّواْ ُوُجوَهُكْم 
َ
العظيمة {لَّيْ�َص الرِْبَّ اأ

ِقبَـــَل امْلَ�ْشـــِرِق َوامْلَْغِرِب َولَـِكـــنَّ الرِْبَّ َمْن 

اآَمـــَن ِبـــاهلل َوالْيَـــْوِم الآِخـــِر َواملاَلآِئَكـــِة 

َوالِْكتَاب َوالنَِّبيِّـــنَي َواآتَى امْلَاَل َعلَى ُحبِِّه 

َذِوي الُقْربَى َوالَْيتَاَمـــى َوامْل�َشاِكنَي َوابَْن 

َقاَم 
َ

َقـــاِب َواأ اآئلنَي َويِف الرِّ ِبيـــِل َوال�شَّ ال�شَّ

َكـــاةَ َواملُوُفوَن بَعْهِدِهْم  الةَ َواآتَى الزَّ ال�شَّ

�َشـــاء 
ْ
ابِريـــَن يِف الَْباأ اإَِذا َعاَهـــُدواْ َوال�شَّ

ولَـِئـــَك الَِّذيَن 
ُ
اء َوِحـــنَي الَْباأ�ِص اأ ـــرَّ وال�شَّ

ولَـِئَك ُهُم امْلتَُّقون}. فالرب اإذن 
ُ
�َشَدُقوا َواأ

تـــاج الإميان احلق، حني يـــدرك املوؤمن 

اأخـــريا اأن اهلل �شاهد اأبـــدا، وي�شتجيب 

ل�شهوده يف كل اأفكاره واأعماله. 

اإلسالم خاطب عقل 
اإلنسان ولم يطلب منه 

خضوعا  أعمى



كيف يعامل المسلم أهله 
غير المسلمين؟

�ل�صـــــــوؤ�ل: �مـــــــر�أة �أ�صـــــــلمت وتعي�س مـــــــع �أهلها غري �مل�صـــــــلمني، 

وهـــــــم �لآن ل يعرت�صـــــــون على �إ�صـــــــالمها، قد حاولـــــــت دعوتهم 

بطـــــــرق �صـــــــتى، ولكـــــــن ل جـــــــدوى، فكيـــــــف تتعامـــــــل معهـــــــم؟.

اجلـــواب: الواجب على مـــن هداه اهلل تعاىل لالإ�شالم اأن يبادر 

بهـــذا النور لي�شيء به حياة اأهلـــه وع�شريته، فهم اأوىل النا�ص 

بدعوتـــه، وبنـــور الإ�شـــالم، واإذا ُوجد من اأولئـــك من كان غري 

معرت�ص على الإ�شالم فهو نعمة عظيمة، على امل�شلم ا�شتثمارها 

لتقدمي الإ�شالم لهم بطريقة ح�شنة، ولي�شلك يف دعوته لهم كل 

�شبيل مباح، من تقـــدمي الأ�شرطة املرئية وامل�شموعة، والكتب، 

واملواقع، وا�شت�شافة ال�شخ�شيات الإ�شالمية املوؤثرة، وليتقرب 

لهـــم بالهدايا، واملعاملة احل�شنة، والأخـــالق الفا�شلة، وليبتعد 

عـــن التعنيف، وليـــداوم على دعـــاء اهلل اأن يهديهم ويوفقهم . 

واإذا كان اهلل تعاىل قد اأمر بالإح�شان للوالدين اللذين يدعوان 

ولدهما للكفر ويبذلن يف ذلك جهوداً عظيمة: فاأوىل اأن تكون 

تلك املعاملة ملن ر�شي لك اإ�شالمك، ومل يعرت�ص عليه .

ُه  مُّ
ُ
يْنَا اْلإِنْ�َشاَن ِبَواِلَديْه َحَملَتُْه اأ قـــال اهلل تبارك وتعاىل: {َوَو�شَّ

َوْهًنـــا َعلَى َوْهٍن َوِف�َشالُُه يِف َعاَمنْي اأن ا�ْشُكْر يِل َولَواِلَديَْك اإِيَلَّ 

ْن تُ�ْشرَك بي َما لَيْ�َص لََك به علٌْم 
َ
امْلَ�شـــرُي. َواإِْن َجاَهـــَداَك َعلَى اأ

نْيَا َمْعُروًفا َواتَِّبـــْع �َشِبيَل َمْن  َفـــاَل تُطْعُهَمـــا َو�َشاِحبُْهَمـــا يِف الدُّ

.{ اأنَاَب اإِيَلَّ

وقـــال ابن كثري رحمه اهلل:« اأي: اإن َحَر�َشا عليك كل احلر�ص، 

على اأن تتابعهما على دينهما: فال تقبل منهما ذلك، ول مينعنَّك 

ذلـــك من اأن ت�شاحبهما يف الدنيا معروفاً، اأي: حم�شًنا اإليهما، 

} يعني: املوؤمنني" انتهى.   نَاَب اإِيَلَّ
َ
{َواتَِّبْع �َشِبيَل َمْن اأ

دعوة أهلي غير المسلمين
يل �أهـــــــل غـــــــري م�صـــــــلمني �إل �أختـــــــًا يل م�صـــــــلمة، هـــــــل يجـــــــوز 

يل �لت�صـــــــريح لهـــــــم باأنهـــــــم خارجون عـــــــن ديـــــــن �هلل؟ مع �أين 

هـــــــوؤلء،  �إىل  ول  هـــــــوؤلء،  �إىل  ل  مـــــــرتددون،  فهـــــــم  دعوتهـــــــم 

ولكنهـــــــم �أقـــــــرب لل�صـــــــرك، مع �أين ل �أجـــــــد �صـــــــكنًا �إل معهم؟ . 

اجلـــواب: »الواجب عليك ال�شتمـــرار يف ن�شحهم، وتذكريهم، 

وم�شاحبتهـــم باملعـــروف، ولني القـــول لهم، واإن كنـــَت ذا مال: 

فاأنفـــق عليهم؛ لعل اهلل �شبحانه وتعاىل اأن يفتح قلوبهم، وينري 

ْن تُ�ْشِرَك ِبـــي َما لَيْ�َص 
َ
ب�شائرهـــم، قـــال تعـــاىل: {َواإِْن َجاَهَداَك َعلـــى اأ

نَْيا َمْعُروًفا َواتَِّبْع �َشِبيَل َمْن  لَـــَك ِبِه علٌْم َفاَل تُِطْعُهَما َو�َشاِحبُْهَمـــا يِف الدُّ

} »لقمـــان:15« وابحـــث عن �شتى ال�شبـــل لإي�شال احلق لهم  نَـــاَب اإِيَلَّ
َ
اأ

بالر�شائل، والكتب، والأ�شرطة ..." انتهى .

ال�شيخ عبدالعزيز بن باز، ال�شيخ عبدالرزاق عفيفي، ال�شيخ عبداهلل بن 

غديان . »فتاوى اللجنة الدائمة « »12 / 255، 256«.

وقـــال ال�شيـــخ �شالح بن فـــوزان الفـــوزان حفظه اهلل: »فـــاهلل �شبحانه 

وتعاىل اأوجب بـــر الوالدين باملعروف والإح�شان ولو كانا كافرين، وقال 

ُه َوْهًنا َعلَى َوْهٍن َوِف�َشالُُه  مُّ
ُ
يْنَا الإِن�َشاَن ِبَواِلَديْـــِه َحَملَتُْه اأ تعـــاىل: {َوَو�شَّ

ن 
َ
ـــرُي. َواإِن َجاَهَداك َعلى اأ ِن ا�ْشُكـــْر يل َوِلَواِلَديَْك اإِيَلَّ امْلَ�شِ

َ
يِف َعاَمـــنْيِ اأ

نَْيا َمْعُروًفا  تُ�ْشِرَك ِبي َما لَيْ�َص لََك ِبه ِعلٌْم َفال تُِطْعُهَما َو�َشاِحبُْهَما يِف الدُّ

} »لقمان: 14، 15«. نَاَب اإِيَلَّ
َ
َواتَِّبْع �َشِبيَل َمْن اأ

فيجب عليك اأن حُت�شن اإىل والديك الإح�شان الدنيوي، واأما يف الدين: 

فاأنت تتبع الدين احلق ولو خالف دين اآبائك، مع الإح�شان للوالدين من 

بـــاب املكافاأة، فاأنت حت�شن اإليهمـــا وتكافئهما على معروفهما، ولو كانا 

كافريـــن، فال مانـــع اأن توا�شل والدك، واأن ترب به، واأن تكافئه؛ ولكن ل 

تطيعه يف مع�شية اهلل عز وجل« انتهى. 
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يف هذ� �لباب ُنقدم جملة من �لفتاوى �ل�صادرة عن كبار ُعلماء 

�لأمـــــــة و�ملجامـــــــع �لفقهية، و�لتي تهم كل م�صـــــــلم، وزخرت بها 

�ملو�صـــــــوعات �لفقهية وُكتب �لفقه و�لدر��صـــــــات �ملتخ�ص�صة يف 

هذ� �ملجال، و�لتي تتعلق مب�صتجد�ت �حلياة و�ملعامالت.

امل�شدر: موقع الإ�شالم �شوؤال وجواب

فتاوى �لب�صــــرى



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



الكالم عن العم يو�شف اإبراهيم الغامن، 

يرحمـــه اهلل، هـــو حديث عـــن جيل له 

�شفات و�شمائل، جيل مل يكن ينظر اإىل 

خدمة الدولة كفر�شة لالإثراء ال�شريع، 

للت�شهـــري  �شببـــا  معهـــا  للتنا�شـــح  ول 

وت�شجيل بطـــولت فارغة، ففي اختبار 

»اأزمـــة قا�شم«، ا�شتجـــاب نفر من ذلك 

اجليـــل لدعوة ال�شيخ عبـــداهلل ال�شامل 

يرحمه اهلل، الـــذي عر�ص عليهم اأبعاد 

تلـــك التهديـــدات واملوقـــف املتوقع من 

جمـــال عبدالنا�شـــر يف غمـــرة خطابه 

احلما�شـــي اآنـــذاك، �شـــارع الوفـــد اإىل 

زيـــارة عبدالنا�شر وبـــني له �شبب طلب 

تدخل الإجنليز، وتلك ق�شة اأخرى.

كـــان التعليـــم اأكـــرث مـــا يهتم بـــه العم 

بواإبراهيـــم يف فرتة بنـــاء الكويت، فقد 

كـــان قليـــل الكـــالم، غزيـــر الكلمـــات، 

ولكـــن اإذا دار احلديـــث حـــول التعليـــم 

اأطلق العنان خلرباته وقراءاته، وحتول 

جمل�شنا معه اإىل ندوة م�شغرة، يخربنا 

فيها عـــن اآخر قراءاتـــه ولقاءاته داخل 

الكويـــت وخارجها، يف بنـــاء اجلامعات 

وا�شتقدام الأ�شاتـــذة املهرة، وما راآه يف 

دول متقدمـــة، ومـــا �شمعـــه مـــن زمالء 

لـــه عا�شوا جتـــارب اأملانيـــا بعد احلرب 

العاملية، واخلطط التي اتبعوها، وكيف 

اأن ركيزتها الأ�شا�شية كانت هي التعليم، 

والذي كان �شببا ملا بلغته اأملانيا بعد ذلك، 

رغم الدمار املروع الذي تعر�شت له.

كان جيله م�شغول بهموم الأمة العربية، 

وهو اأمر جتاوبت معه الدولة بتاأ�شي�شها 

لل�شندوق الكويتـــي للتنمية، ومبادراتها 

التـــي ل حت�شـــى لراأب ال�شـــدع وجمع 

ال�شمـــل، والتي قادها علـــى مدى عمر 

الدولة احلديثـــة �شاحب ال�شمو الأمري 

ال�شيخ �شباح الأحمد يحفظه اهلل، هذه 

اجلهـــود مل ت�شع �شـــدى حتى يف غمرة 

اجلحود الذي �شهدته اإبان حمنتها عام 

1990، فقد كانت هذه احلقيقة ركيزة 
ح�شـــد عاملـــي، واأي�شـــا عربـــي لتحرير 

الكويـــت، ويف املاأثـــور »�شنائع املعروف 

تقـــي م�شـــارع ال�شـــوء«، لقـــد ا�شتهوى 

هذا املجال املرحوم يو�شف الغامن، فلم 

تكن لـــه منا�شب ر�شمية اإل يف اجلانب 

التطوعي مثل »الهالل الأحمر الكويتي« 

وع�شويته ملجل�ـــص اإدارة »الهيئة العامة 

لال�شتثمـــار« عن اجلانـــب الأهلي، وهو 

اأي�شـــا عمـــل تطوعـــي بحت، رغـــم اأنه 

يخت�ص يف اإدارة ا�شتثمارات الدولة وما 

حتمله مـــن م�شوؤوليات ج�شـــام، مبا له 

مـــن اآثار رئي�شيـــة يف م�شار الدولة على 

امل�شتوى القت�شادي والتنموي.

اإننـــا بحاجـــة ل�شرتجـــاع قيـــم التاجر 

ال�شـــدوق التي كـــان بواإبراهيم منوذجا 

لها، ومثله العم حممد الر�شيد يحفظه 

اهلل، الـــذي قـــال يل ذات مـــرة يف لقاء 

معه: »اأ�ش�شت �شركة مقاولت يف بداية 

ال�شتينيـــات وبـــداأت يف تنفيـــذ بيـــوت 

احلكومة يف منطقـــة الد�شمة، وعندما 

ات�شـــح يل اأنـــه بغـــري دفع ر�شـــاوى لن 

اأمتكـــن مـــن التنفيذ يف املوعـــد املحدد 

ب�شبـــب عراقيل ي�شعهـــا البع�ص قررت 

املقـــاولت  العمـــل يف جمـــال  اإيقـــاف 

نهائيـــا«، لقد كانت الأمانة بالن�شبة لهم 

تعني الت�شحية ولي�شت �شعارا يطلق يف 

الندوات ويتبخر عند اأول اختبار.

مـــن هـــذا اجليـــل عبداللطيـــف ثنيان 

الغـــامن، الذي كـــان ع�شـــوا يف جمل�ص 

منت�شـــف  يف  والإعمـــار  الإن�شـــاء 

اخلم�شينيات، عندما ركب معه ال�شيارة 

�شخ�ـــص، وحدثه عن نيتـــه �شراء اأر�ص 

كبـــرية جدا، وطلب منـــه ال�شعي لتغيري 

ن�شاطهـــا مـــا يـــوؤدي اإىل رفـــع قيمتهـــا 

اأ�شعافا م�شاعفة: (وانت �شريك معاي 

بن�ـــص القيمة اجلديـــدة) عندئذ اأوقف 

عبداللطيـــف الثنيان ال�شيـــارة، وكانت 

من الطراز القـــدمي، ما جعل يده ت�شل 

ب�شهولة اإىل الباب الثاين، ففتحه وقال 

ملحدثـــه »انـــزل« بهـــت املتحـــدث، كان 

املكـــان بعيـــدا عن حركة املـــرور، ولكنه 

قال لـــه بحزم »قلت لك انزل، اأنا �شلت 

الأو�شاخ علـــى راأ�شي يف ال�شجن -�شنة 

-1938 ب�شبـــب اإخال�شـــي لهذا البلد، 

واأنـــت تطلـــب منـــي اأن اأخونـــه، انزل« 

فنزل..

اإنـــه جيـــل مميـــز، مهمـــا كانـــت له من 

اجتهـــادات، فاإنهـــا كانـــت نابعـــة مـــن 

الإخال�ص، ونظافة اليد من اأو�شاخ املال، 

والقلب من اأمرا�ص النفو�ص، ن�شاأل اهلل 

اأن يعو�شنا خريا عنهم، والأمل كبري األ 

ت�شيع تلك ال�شمائل اجلميلة.

كلمة �أخيـــــرة: 

وممـــا جاء يف خطبـــة لعمر »ر�شي اهلل 

عنـــه«: "واأنتم اأهل بلـــد ل زرع فيه ول 
�شـــرع اإل مـــا جـــاء اهلل به اإليـــه، واإين 

م�شوؤول عن اأمانتي ومطلع بنف�شي على 

مـــا بح�شرتـــي ل اأكل ذلـــك اإل لالأمناء 

واأهل الن�شح منكم للعامة". 
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