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ــى  ــْوِل اهللِ، َوَعلَ ــى رَُس ــلَاُم َعلَ ــلَاُة َوالسَّ ــُد هللِ، َوالصَّ اْلَحْم
ــُد،،،  ــْن َوالَاُه، َوبَْع ــِه َوَم ــِه َوَصْحبِ آَلِ

ــريعة  ــلم بالش ــه وس ــى اهلل علي ــي صل ــث النب بع
ــل مع  ــور التواص ــت جس ــة، بن ــوة حضاري ــامية كق اإلس
ــن  ــرون م ــر ق ــا عب ــدت فصولُه ــن، وامت ــاس أجمعي الن
ــعوب  ــن الش ــاء بي ــاط االلتق ــن نق ــث ع ــن بالبح الزم
عــن طريــق المنطــق والعقــل واألخــاق؛ للوصــول إلــى 
ــة  ــح المتبادل ــى المصال ــد عل ــتركة تعتم ــة مش أرضي
بيــن النــاس، والتاقــح الفكــري الــذي يســمح بالتأثيــر 

ــر. والتأث
ــوة  ــز الدع ــن ركائ ــاري م ــل الحض ــكان التواص ف
ــام  ــدأ الع ــوم المب ــى مفه ــوم عل ــا تق ــامية؛ ألنه اإلس
ــْم  ــا َخلَْقنَاُك ــاُس إِنَّ ــا النَّ ــا أَيَُّه ــى: }يَ ــول اهلل تعال لق
ِمــْن َذَكــرٍ َوأُْنثَــى َوَجَعْلنَاُكــْم ُشــُعوبًا َوَقبَائـِـَل لِتََعارَُفــوا{، 
ــام إلى  ــوم اإلس ــي مفه ــاري ف ــل الحض ــتند التواص ويس
ــاري،  ــراع الحض ــس الص ــاري ولي ــع الحض ــدأ التداف مب
قــال تعالــى: )َولَــْوالَ َدْفــُع ٱللَّــِه ٱلنَّــاَس بَْعَضُهــم بِبَْعٍض 
ــة تدافع  ــام عملي ــي اإلس ــل ف ــَدِت ٱالْرُض(، فالتواص لََفَس
ــرى  ــع األخ ــة تدف ــكل أم ــر، ف ــاور ال تناح ــازع، وتح ال تن
وتتنافــس معهــا نحــو األفضــل واألحســن، ألن التواصــل 
ــارع  ــا التص ــاة، بينم ــتمرار الحي ــد اس ــل يفي والتفاع

ــاء.  ــى الفن ــؤدي إل ي
وبــا شــك أن هنــاك نقــاط وهوامــش مشــتركة يمكــن 
أن يتعايــش النــاس فيهــا جميعــً، وعمــاد هــذا التعايش 
الحــوار، قــال تعالــى: )اْدُع إِلَــٰى َســبِيِل رَبِّــَك بِاْلِحْكَمــِة 
ــُن(،  ــَي أَْحَس ــي ِه ــم بِالَّتِ ــنَِة َوَجاِدْلُه ــِة اْلَحَس َواْلَمْوِعَظ
والحــوار أصــل ثابــت مــن أصــول الحضــارة اإلســامية، 
اســتنادًا إلــى قولــه تعالــى: )ُقــْل ٰيأَْهــَل ٱْلِكتَــٰـِب تََعالَْوْا 
ــَه َوالَ  ــَد إاِلَّ ٱللَّ ــْم أاَلَّ نَْعبُ ــا َوبَْينَُك ــَواء بَْينَنَ ــٍة َس ــٰى َكلَِم إِلَ
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ــن  ــا ّم ــا أَْربَابً ــا بَْعًض ــَذ بَْعُضنَ ــْيئً َوالَ يَتَِّخ ــِه َش ــرَِك بِ نُْش
ــادف  ــوار اله ــى الح ــة إل ــوة صريح ــا دع ــِه(، إنه ُدوِن ٱللَّ
ــان  ــاب األدي ــن أصح ــة وبي ــن جه ــلمين م ــن المس بي
والحضــارات مــن جهــة أخــر، فاإلســاُم شــريعُة تَْطويــرِ 
ــس  ــان،  فلي ــان واإلنس ــن اإلنس ــتركة بي ــم المش الَقواس
بالضــرورة أن يقتنــع كل فريــق بمــا يعرضــه الفريــق اآلخــر، 
ــه  ــا يعرض ــق م ــرم كل فري ــب أن يحت ــرورة يج ــن بالض لك
ــاس  ــع الن ــش م ــي التعاي ــزان ف ــون المي ــر، وأن يك اآلخ
ــق  ــزان دقي ــو مي ــاق، فه ــق واألخ ــل والمنط ــزان العق مي
ــي  ــق تلتق ــل والمنط ــش العق ــع، وهام ــترك للجمي مش
ــض  ــن أن يرف ــري يمك ــل البش ــرة، فالعق ــم كثي ــه أم علي
ــا  ــى رفضه ــاس عل ــق الن ــي يتف ــور الت ــن األم ــرًا م كثي
كالظلــم والكــذب والغــش، فالمنطــُق والعقــُل لَْيَســا ِدْينـًـا 

ــا. ــتأنُس بَِه ــد يُس ــا قواع ــه، لكنهم ــُم ل يُْحتَك
ــارات  ــن الحض ــامية ع ــارة اإلس ــذت الحض ــد أخ ولق
ــعوب  ــم والش ــات األم ــن ثقاف ــت م ــابقة، واقتبس الس
ــة  ــي بوتق ــك ف ــَع ذل ــَرت جمي ــا، وصه ــْت بَِه ــي اْحتَكَّ الت
اإلســام، فكانــت حضــارًة إنســانيًة لهــا أثــٌر كبيــٌر فــي 
ــت  ــي تفاعل ــعوب الت ــع الش ــى جمي ــة إل ــل روح المدني نق
ــاب  ــُم الكت ــه ُمعظ ــرف ب ــذي يعت ــر ال ــو األم ــا، وه معه
ــب،  ــن التعص ــوا م ــن تخلص ــن الذي ــن الغربيي والمفكري
وكتبــوا بإنصــاف عــن تاريخهــا، وانطاًقــا مــن هــذا األمــر 
ــا  ــا؛ ألنه ــة بطبيعته ــامية مهيمن ــارة اإلس ــد أن الحض نج
ــة،  ــة مهم ــوار ألوي ــق والح ــل والمنط ــب العق ــي جان تول
ــاذج  ــت نم ــوم خرج ــراه الي ــذي ن ــع ال ــن أرض الواق وم
ــدات(،  ــين دي ــد حس ــة: أحم ــل: )الداعي ــاة مث ــن الدع م
ــوا  ــن كان ــك( الذي ــم ناي ــد الكري ــر عب ــة: )ذاك والداعي
ــر  ــع آالف البش ــاءات مفتوحة م ــوارات ولق ــي ح ــون ف يدخل
ــون  ــوا يتألق ــاء كان ــي كل لق ــل، وف ــف المل ــن مختل م
ــع كل اآلالت  ــل م ــل والنق ــم العق ــم، ألن معه ــي حواراته ف
ــي  ــحة ف ــذه الفس ــوال ه ــادف، ول ــوار اله ــة للح الصحيح
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هــذا الديــن القويــم وحضارتــه لمــا اســتطاعوا المواجهــة 
ــن  ــم َع ــَز ُمخالُفوه ــا َعج ــل حينم ــوٍح، ب ــوارٍ مفت ــي ح ف
ــوار  ــن الح ــزِ ع ــم آَلَاِت اْلعاج ــتخدُموا معه ــم اس حوارِه

ــاب.  ــم باإلره ــق، َفوصفوه ــل والمنط بالعق
ــي  ــدَح ف ــاري، انق ــل الحض ــة للتواص ــذه األهمي ــن ه ِم
ــاري  ــل الحض ــزٍ للتواص ــاِء مرك ــى بن ــُل عل ــري العم فك
ــة،  ــرة كامل ــات الفك ــع أدبي ــرعت بوض ــعوب، َفش ــن الش بي
وتجميــع أفكارهــا وأهدافهــا، ثــم زُرُت أماكــن كثيــرًة وبلدانً 
فــي العالــم العربــي والغربــي مــن بريطانيــا إلــى هولنــدا 
وغيرهــا مــن باقــي الــدول، حامــلًا الفكــرة معــي إلنشــاِء 
ــارة  ــل حض ــي تواص ــاريٌّ ف ــٌد حض ــه بُع ــون ل ــزٍ يك مرك
اإلســام مــع حضــارة الغــرب بشــتى صورهــا فــي إطــار 
ــل  ــارِ التكاف ــي إط ــاون، وف ــش والتع ــن التعاي ــترك م مش

ــانية.  واإلنس
ــرَة  ــى أنَّ فك ــُت إل ــرأي توصْل ــب ال ــوال وتقلي ــد التج وبع
ــن  ــاري بي ــل الحض ــات للتواص ــوارات ومنتدي ــِح ح -فت
ــة  ــائل حديث ــتخدام وس ــا الس ــاج تنفيذه ــعوب- يحت الش
ــة؛  ــة ضخم ــوة مالي ــع ق ــرة، م ــزات كبي ــددة وتجهي ومتع
ــي ال  ــٍة بأن ــى نتيج ــُت إل ــا، َوخلْص ــي ثماره ــي تؤت لك
ــدّي  ــْدُت لَ ــا وج ــدي، َوم ــر لوح ــل األم ــتطيع أن أواص أس
ــن  ــاً ع ــامي، َفض ــدف الس ــذا اله ــق ه ــدرة لتحقي المق
ــرة،  ــَل الفك ــى أص ــٍة تَتبن ــاٍت مليئ ــدُت جه ــا وج ــي َم أَنِّ
ــى  ــه إل ــاج إنجاُح ــاري يَحت ــل الحض ــروُع التواص َفمش
ــة  ــفاراِت العربي ــع الس ــُل م ــٍة تتواص ــاٍت ضخم مؤسس
ــامي.  ــدف الس ــذا اله ــق ه ــة لتحقي ــامية واألجنبي واإلس
َكانــت فكــرُة مشــروع التواصــل الحضــاري فكــرًة حاضــرًة 
ــل  ــرات ب ــن عش ــٌد م ــي واح ــك بأنن ــي، َوال ش ــي ذهن ف
ــا  ــرة، َولمَّ ــذه الفك ــون به ــوا يؤمن ــن كان ــاس الذي آالف الن
وجــدُت الفكــرَة أكبــَر ممــا اســتطيع احتفْظــُت بأدبياتهــا 
ــخَر  ــى أن يس ــن يَتبنَّاها، وعس ــر م ــة األدراج لتنتظ ــي ُظلم ف
اهللُ لهــا َمــْن يشــاُء مــن عبــاِده لِيحملََهــا، َواتجهــُت بعــد 
ذلــك لاهتمــام فــي تأصيــِل العلــوم الشــرعية فــي إطــار 
الكتــاب والســنة مــن خــال مؤسســة الســماحة للتنميــة 
ــي  ــا ف ــتفاد منه ــودة يُس ــذرًة موج ــن ب ــة، لِتك المجتمعي
مشــروع التواصــل الحضــاري عنــد والدتـِـِه إن قــدر اهلل لــه 
ــد  ــتاذ )خال ــً، َوإَذا باألس ــي زمن ــرُة عّن ــِت الفك ــك، َوغاب ذل
ــن  ــد أن آم ــروع، بع ــدأ بالمش ــد ب ــي وق ــي( يَأت الصبح
ــا  ــا وصورته ــا وكماله ــا بقوته ــا وأخذه ــرة وبأدبياته بالفك
ــَد  ــاك، َوأوج ــا وهن ــن هن ــا م ــع أجزاَءه ــة، َوجم المتكامل
ــارَ  ــُن أن يش ــِع، يمك ــى أرِض الواق ــا عل ــً ونموذًج ــا كيان له
ــل  ــن بالتواص ــة والمهتمي ــفارات العربي ــاه الس ــه وأن تتبن ل

ــال.  ــال األعم ــن رج ــاري م الحض
هــذه قصــة البدايــة مــن فكــرة فــي الذهــن، إلــى كيــان 
ونمــوذج واقعــي، لــم أعــدو فيــه أن أكــون صاحــب فكــرة 
جمعــت أدبياتهــا، لتــرى النــور بعــد ذلــك كواقع مشــروع 
ــه  ــن أدب ــذي م ــد، وال ــتاذ خال ــد األس ــى ي ــاري عل حض
وأخاقــه كان يقــول: )هــذا مشــروعك( وأنــا لــم أســاهم 

معــه بدرهــم واحــد.
ــى اهلل  ــي صل ــول النب ــك ق ــي ذل ــلواننا ف وس
عليــه وســلم: )َمــْن َســنَّ ِفــي اْلإِْســلَاِم ُســنًَّة 
ــا  ــَل بَِه ــْن َعِم ــرُ َم ــا، َوأَْج ــُه أَْجرَُه ــنًَة، َفلَ َحَس
ــْم  ــْن أُُجورِِه ــَص ِم ــرِ أَْن يَْنُق ــْن َغْي ــَدُه، ِم بَْع
ــاس  ــى الن ــى عل ــل اهلل تعال ــن فض ــْيٌء(، وم َش
ــرة،  ــور كثي ــي أج ــركاء ف ــم ش ــه جعله أن
فقولــه تعالــى )إِنََّمــا يَْعُمــرُ َمَســاِجَد اللَّــِه َمــْن 
آَمــَن بِاللَّــِه َواْليَــْوِم اْلآِخــرِ( يدخــل فــي األجــر 
ــجد،  ــيس المس ــاء وتأس ــي بن ــاهم ف ــن س م
ــا  ــن دع ــه، وم ــاة واآلذن في ــام الص ــن أق وم
ــركاء  ــم ش ــك ه ــر، كل أولئ ــه بخي ــم في أو عل
ــي  ــركة ف ــى، فالش ــوت اهلل تعال ــارة بي ــي عم ف
ــن  ــٌل م ــة وفض ــارٌة رابح ــة تج ــال الخيري األعم
ــإن  ــه، ف ــق ل ــا خل ــٌر لم ــى، وكٌل ميس اهلل تعال
ــا،  ــرة وأدبياته ــور الفك ــخرُت لتص ــد ُس ــُت ق كْن
ــى  ــدها عل ــد أن يجس ــتطاع األُخ خال ــد اس فق
أرض الواقــع، ممــا جعلنــي أشــيد بهــذا العمــل 
ــي  ــاري، وأثن ــوع الحض ــذا الموض ــي وه اإليمان
علــى األخ خالــد وفريــق عمــل التواصــل الذيــن 

ــه. مع
ــًدا  ــزًا رائ ــه مرك ــى أن يجعل ــأل اهلل اهلل تعال أس
ــا جميًعا  ــى، وأن يؤجرن ــى اهلل تعال ــوة إل ــي الدع ف

والحمد هلل رب العالمين

TAWASUL
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نعمــة  اإلنســان،  علــى  بهمــا  اللــه  إمتــّن  نعمتــان 
ليســت  اإلنســان  فقيمــة  البيــان،  ونعمــة  النُّطــق، 
ِبطــول هامتــه، وال ِبعظــم ِخلقِتــه، وال ِبكبــر ِســّنه، 

ولســانه. قلبــه  بأصغريــه:  المــرء  إّنمــا 
الســّن، وال يرفــع  بــه  فالّلســان يرفــع مــن انخفــض 

المقــال. أعيــاه  الّســن مــن 
لهــا  التــي  والمهــارات  الفوائــد  هــذه  ُخــذ  لذلــك 
المعلومــات  وإيصــال  النــاس،  جــذب  فــي  تأثيــر 

ومناســب. َســِلس  بأســلوب  إليهــم 

أو  الكلمــات،  أو  المعلومــات،  بعــض  تكــرار   )٤١
الســامعين،  فــي  تأثيرهــا  يزيــد  المهمــة،  الجمــل 
ولكــن بشــرط أن يكــون التكــرار بأســلوب مناســب.
مــا  لكثــرة  النــاس  يحفظهــا  مواضيــع  هنــاك   )٤٢
ســمعوها، ولكــن بمهاراتــك اإللقائيــة تســتطيع 

حديثــا. القديــم  تجعــل  أن 
المطــروح  الموضــوع  تزيــد  والشــواهد  األِدلــة   )٤٣
قــوة، وُتعطــي الســامعين ثقــًة فيمــا تطرحــه مــن 
أفــكاٍر، ومــا ُتلقيــه عليهــم مــن معلومــات، فتــزداد 
قلــب  لهــا  ويطمئــن  وَقُبــواًل،  وضوحــا  رســالتك 

نفســه. فــي  الدليــل  ويرَســخ  الســامع، 
وضــرب  التوضيحيــة  الوســائل  إســتخدام   )٤٤
األمثلــة يزيــد ِفكرتــك ُوضوحــا، وُيثبتهــا فــي ذهــن 

. لُمتلقــي ا
مــن  حّظهــا  تنــال  التــي  الواحــدة  الفكــرة   )٤٥
الــذي  الخليــط  مــن  الذهــن  فــي  أْبقــى  التوضيــح، 

بقلم: د.أحمد عبده 
مدير مركز تواصل فنزويال

أّولــه. آخــره  ُينســي 
٤٦( ُقــدرة الملقــي علــى جــذب الجمهــور بممارســة 
والعنايــة  اإلســتهالل،  كبراعــة  الجــْذب  أســاليب 
البــدن،  لغــة  التســاؤالت، وإتقــان  بالقصــص، وإثــارة 

إهتمامــه. ويثيــر  المتلقــي  إنتبــاه  يجــذب 
لــه  والمحاضــرات  الخطــب  فــي  القصــص  طــرح   )٤٧
ُتحســن  أن  بشــرط  الجمهــور  فــي  وعظيــم  كبيــر  أثــٌر 
تســخيرها لمــا يخــدم فكرتــك، وُتبــدع فــي عرضهــا، 

إلقائهــا. فــي  المناســب  األســلوب  وتســتخدم 
٤٨( إجعــل مــن تعليقــات الجمهور طريقا لكســبهم، 
تعليقــات  مــن  يســخر  أن  للُملقــي  ينبغــي  فــال 
الجمهــور أو يتجاهلهــا، بــل يتفاعــل معهــا بحكمــٍة 

وُلطــف.
جــذٌب  فيهــا  الجمهــور  علــى  األســئلة  طــرح   )٤٩
وتشــويق، وتثبيــٌت للمعلومــات، وإخبــاٌر بالعناصــر، 
وكســٌر للحواجــز، وهــذا كان مــن أســلوب النبــي صلــى 
اللــه عليــه وســلم حيــن قــال: أتــدرون مــن المفلــس؟ 

مــا حــق اللــه علــى العبــاد؟
٥٠( إدعــم محاضراتــك بأســاليب التشــويق والتــي 
منهــا: القصــة، األســئلة، األخبــار الغريبــة، الطرائــف.

مالحظــة: النصائــح الســابقة تــم نشــرها فــي األعــداد 
الســابقة. 
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بقلم: الشيخ حامد هالل )مدير عام بوزارة األوقاف المصرية(.

١( هــل ذكــر اهلل أو الصــاة علــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم والتأميــن أثنــاء خطبــة الجمعــة 
يعــد مــن الــكام أثنــاء الخطبــة؟

ــت  ــال: » إذا قل ــر، فق ــكام المؤث ــًا بال ــا مث ــرب لن ــلم ض ــه وس ــى اهلل علي ــي صل ــكام، ألن النب ــن ال ــد م ــذا ال يع ه
ــز وجــل. ــك ع ــت مــع رب ــك، أن ــت لصاحب ــا قل ــت م ــك«، وأن لصاحب

فــإذا ُذكــر اســم اهلل فــي أثنــاء الخطبــة فقلــت: ســبحانه، أو ذكــر رســوله صلــى اهلل عليــه وســلم فقلــت: اللهــم صــل 
عليــه، أو ذكــر ثــواب فقلــت: أســأل اهلل مــن فضلــه، أو ذكــر عقــاب فقلــت: أعــوذ بــاهلل، فــإن هــذا ال يدخــل فــي الــكام 

المحــرم،

لكن هل يسن لإلنسان أن يقوله أم ال ؟
أرى أنــه ال بــأس أن يقولــه، وهــذا ممــا يدعــو إلــى حضــور قلبــه مــع اإلمــام بخــاف مــا إذا غفــل، ولكــن بشــرط: أال 

يشــوش علــى مــن حولــه.
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٢( ما هي كيفية قراءة الفاتحة في الصاة ؟
قــال اإلمــام ابــن القيــم رحمــه اهلل: فينبغــي بالمصلــي أن 
يقــف عنــد كل آيــة مــن الفاتحــة وقفة يســيرة، ينتظــر جواب 
ــه لــه، وكأنــه يســمعه وهــو يقــول: »حمدنــي عبــدي« إذا  ربِّ
حمــن  ــال: }الرَّ ــإذا ق ــَن{، ف ــُد هلِل ربِّ العالمي ــال: }الحم ق
حيــم{ وقــَف لحظــة ينتظــر قولــه: »أثنــى علــيَّ عبــدي«،  الرَّ
ــي  دن ــه: »مجَّ ــِن{ انتظــر قول ي ــوِم الدِّ ــِك ي ــال: }مال ــإذا ق ف
ــاك َنســتعين{ انتظــر  ــاك َنعبــُد و إيَّ عبــدي«، فــإذا قــال: }إيَّ
قولــه تعالــى: »هــذا بينــي و بيــن عبــدي«، فــإذا قــال: 
ــراط الُمســتقيم{ إلــى آخرهــا انتظــر قولــه:  }اهِدنــا الصِّ

»هــذا لعبــدي و لعبــدي مــا قــال«.

٣( مــا حكــم االقتصــار علــى قــراءة الفاتحــة فــي 
النوافــل ؟

قــراءة الفاتحــة هــي ركــن مــن أركان الصــاة ومــا زاد 
عليهــا مــن القــرآن فإنــه ســنة، وإذا كنــت تحفــظ غيــر 
الفاتحــة فــا تقتصــر ألنــه ينقــص األجــر، أمــا إذا كنــت ال 
ــوا  ُق ــى: }َفاتَّ ــال تعال ــا، ق تحســن إال الفاتحــة، تقتصــر عليه

ــَه َمــا اْســَتَطْعُتْم{. اللَّ

ويتــرك  أحيانــا  يصلــي  مــن  حكــم  مــا   )٤
؟ أحيانــا 

اعتقــاده  مــع  ويتــرك،  يصلــي  الــذي  أن  أراه  الــذي 
فاســق. لكنــه  بكافــر  ليــس  الصــاة،  فرضيــة 

ــذا الرجــل ال  ــا ه ــة وعرفن ــرك الصــاة بالكلي ــا إذا ت أم
يصلــي ال فــي البيــت وال فــي المســجد وال مــع النــاس 
وال منفــردًا فهــذا كافــر، لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: 
العهــد الــذي بيننــا وبينهــم الصــاة فمــن تركهــا فقــد 

كفــر.

٥( ما العاج المناسب النشراح الصدر ؟
العــاج المناســب كثــرة ذكــر اهلل عــز وجــل، قــال اهلل 

تعالــى:
ِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب﴾. ﴿َأال ِبِذْكِر اللَّ

ومــن العــاج أن ال يهتــم اإلنســان بأمــور الدنيــا وأن 
ال يكــون لــه هــم إال اآلخــرة ..

ومــن العــاج أن يكــون اإلنســان بــاذاًل لمعروفــه ســواء 
ببــذل المــال أو ببــذل المنافــع، وبــذل البــدن يســاعد 
إخوانــه أو ببــذل الجــاه فــإن هــذا يوجــب انشــراح 

الصــدر..
وليكثــر أيضــً مــن هــذا الدعــاء: )رِب اشــرح لــي صــدري 

ويســر لــي أمــري( واهلل أعلــى وأعلــم.
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إقامة محاضرات دعوية 

للمسلمين ولغير 

المسلمين في الفلبين

النشاطات الدعوية
لمركز تواصل 

تعريف الناس 

باإلسام في مركز 

تواصل فنزويا 

الدعوي وتصحيح 

المفاهيم الخاطئة 

عن اإلسام 

والمسلمين 
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تعريف الناس 

باإلسام في مركز 

تواصل فنزويا 

الدعوي وتصحيح 

المفاهيم الخاطئة 

عن اإلسام 

والمسلمين 

توزيع الكتب الدعوية على الناس في 
جنوب أفريقيا لتعريفهم بتعاليم 

اإلسام 
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محمد سرحان
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حكايــة واحــدة ممتــدة للمســلمين فــي الهنــد، 
لكنهــا تتســع ألجــزاء بتنــوع فصولهــا، أحــد هــذه 
الفصــول فــي واليــة بأقصــى شــمال شــرق الهنــد 
ــان وبنجاديــش، وهــي  قــرب حــدود دولتــي بوت
واليــة متعــددة القوميات والمعتقــدات بين عدد 
ســكانها البالــغ نحــو ٣٥ مليــون نســمة، يشــكل 
الهنــدوس منهــم نحــو 6١%، والمســلمون نحــو 
٣٤ % وهــو يعــد ثانــي أكبــر تجمــع للمســلمين 
بعــد واليــة »جامــو وكشــمير« الجــزء الخاضــع 
ــو ٤ %  ــيحيين نح ــم مس ــمير، ث ــن كش ــد م للهن

يليهــم الســيخ.
أهــا بــك فــي واليــة »آســام« حيــث تــدور أحــدث 
ــوازي مــع  ــد بالت ــاة مســلمي الهن فصــول معان
أزمــة واليــة »جامــو وكشــمير«، أخبرنــي صديقــي 
ــا  ــا: »معاناتن – وهــو أحــد مســلمي آســام، قائ
فــي  مــا  كل  طويلــة،  لســنوات  ممتــدة  هنــا 
األمــر أن كراهيــة هنــا تــزداد نحونــا، ال أعــرف 
مــدى  علــى  نتائجهــا  أرى  لكنــي  الســبب  مــا 
ســنوات خــال أحــداث طائفيــة تســتهدف الســكان 
المســلمين فــي عــدة مناطــق بالواليــة، لعــل 
أشــهرها مــا حــدث عــام ١98٣ عندمــا قتــل نحــو 
٣ آالف مســلم خــال أيــام قليلــة معظمهــم 

كان مــن األطفــال والنســاء«.
الجديــد فــي األمــر يــا صديقــي، هــو النســخة 
ــت أســماء  ــة تضمن ــرة مــن قائمــة حكومي األخي
حوالــي ١.9 مليــون شــخص مــن »آســام« لــم 
تشــملهم قائمــة الســجل الوطنــي »إن آر ســي« 
وبنــاء عليــه ســيتم تجريدهــم مــن الجنســية 
بحجــة  مســلمون،  منهــم  كثيــرون  الهنديــة 
أنهــم لــم يقدمــوا مــا يثبــت مــن وثائــق أنهــم 
مــارس   ٢٤ قبــل  هنــا  يعيشــون  وعائاتهــم 
١97١ أي مــا قبــل انفصــال )باكســتان الشــرقية( 

بنجاديــش حاليــا بمســاندة هنديــة آنــذاك.
ومــن هنــا يــا صديقــي فهــؤالء األشــخاص الذيــن 
الحكومــة  نظــر  فــي  هــم  اســتبعادهم  تــم 
قدمــوا  شــرعيين  غيــر  مهاجريــن  الهنديــة 
أجانــب،  مجــرد  واعتبارهــم  بنجاديــش،  مــن 
وبالفعــل بــدأت الســلطات فــي بنــاء معســكرات 
بايــة آســام تمهيــدا لنقــل هــؤالء المســتبعدين 
ــا  ــاة إخوانن ــس معان ــش نف ــا نغي ــا، أي أنن إليه

المســلمين الروهنجيــا فــي ميانمــار.
هــذه القائمــة األخيــرة ســبقها العــام الماضــي 
ــن شــخص كان أغلبهــا  قائمــة شــملت ٤ مايي

مــن المســلمين أيضــا، 
 ماذا حدث؟

منــذ  ويقــول:  الحكايــة  صديقــي  يســتكمل 
جاناتــا«  »بهاراتيــا  الحاكــم  الحــزب  وصــول 
– الــذي يتبــع سياســة »الهنــدوس أوال« إلــى 
ســلطة الواليــة وهــو يســعى للتخلــص مــن 
تقليصــه  األقــل  علــى  أو  اإلســامي  الوجــود 
بحجــج مختلفــة، فاســتحدث مســألة الســجل 
الوطنــي للمواطنيــن بالواليــة رغــم أن المكتــب 
موجــود منــذ عــام ١9٥١ »إن آر ســي« وأصبحــت 
العائــات مطالبــة بتقديــم مــا يثبــت وجودهــا 
ــا قبــل انفصــال بنجاديــش عــن باكســتان،  هن
ــه إثبــات ذلــك فســيتم اعتبارهــا  ومــن ال يمكن

أجنبيــا.
وفــي الوقــت الــذي تعلــن مؤسســة الســجل 
الوطنــي أن القانــون يلزمهــا بالعمــل علــى 
الديــن فيمــا  أو  اللغــة  التمييــز علــى  عــدم 
إذا كان الشــخص لديــه مــا يثبــت أو ال، فــإن 
كثيريــن مــن المســلمين فوجئــوا بوضــع رمــز 
ــات بعــض المســلمين،  ــام بيان حــرف »D« أم
مــن قبــل بعــض العامليــن بالســجل تشــير 
إلــى أنهــم لــم يتمكنــوا مــن إثبــات وجودهــم 

تاريخيــا بالواليــة كمواطنيــن.
التحيــز  مســألة  غيــر  األخــرى  اإلشــكالية 
ضدهــم، هــي أنــه وإن كانــت نســبة كبيــرة مــن 
المســلمين يعيشــون فــي الواليــة مــن حوالــي 
ليســت  نســبة  هنــاك  أيضــا  لكــن  ســنة،   ١00
تســلمهم  لــم  نفســها  الســلطات  بالقليلــة 
جــدا  بســطاء  أخــرى  شــريحة  وفــي  وثائــق، 
ــم  ــة ل ــر واألمي ــبب الفق ــن وبس ــرد مزارعي مج
ســيتم  وبالتالــي  بــاألوراق  كثيــرا  يحتفظــوا 
تجريدهــم مــن المواطنــة واعتبارهــم أجانــب.

سياسة الحزب 
الحاكم 

الهندوسية  
 يسعى للتخلص من 

الوجود اإلسالمي

١.٩ مليون 
مسلم هندي  

سيتم تجريدهم 
من الجنسية 

الهندية
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ــول  ــى الرس ــم عل ــرآن الكري ــزول الق ــنوات ن ــدد س ــم ع ١( ك
ــلم؟ ــه وس ــى اهلل علي صل

٢( ماهو ركن الحج األعظم؟
٣( في أي شهر يوم عاشوراء؟
٤( ما هو الشيء الذي ال ينفذ؟

٥( ما هي أطول كلمة في القرآن الكريم لفظا وكتابة؟
٦( ما هي السورة التي بدأت بالحمد هلل مثل سورة الفاتحة؟

٧( بماذا تميزت أسماء بنت أبي بكر رضي اهلل عنها؟

١( خالل ٢٣ سنة.

٢( الوقوف بعرفة.
٣( في شهر محرم.
٤( كالم اهلل تعالى.
٥( فسيكفيكهم.

٦( سورة فاطر.
٧( أنها أول فدائية في اإلسالم.

األسئلة:

الـأجوبة
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نوصـلهـا للمـحتاجين
أو ندعم بـها مشـاريع خيرية

هـبـٌة مـنـك ... أجـٌر إلـيـك

@ hebati_kw @ hebati_kw@ hebati.kw
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فرحه لهمفائضكم
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When Jesus Christ was asked 
about the place for worship, 
he stated that worship will 
be conducted at a new place 
other than Jerusalem. 
This is an indication of chang-
ing the direction of the Prayer 
from Jerusalem to Makkah 
and shifting of the religious 
leadership from Israelites to 
Arabs.

“The woman said to him, 
‘Sir, I perceive that you are 
a prophet. Our fathers wor-
shiped on this mountain, but 
you say that in Jerusalem 
is the place where people 
ought to worship.’ Jesus said 
to her, ‘Woman, believe me, 
the hour is coming when nei-
ther on this mountain nor in 
Jerusalem will you worship 
the Father. You worship what 
you do not know; we worship 
what we know, for salvation 
is from the Jews. But the hour 

is coming, and is now here, 
when the true worshipers will 
worship the Father in spirit 
and truth, for the Father is 
seeking such people to wor-
ship him. God is spirit, and 
those who worship him must 
worship in spirit and truth.’” 
(John 4:19-24)

Jesus spoke here about true 
believers who will worship 
God in a place other than Je-
rusalem.

In The New Testament, Jesus 
refers to a stone rejected by 
builders, and then the stone 
became the cornerstone. It 
is also mentioned that the 
kingdom of God will be taken 
away and given to a people 
that will produce its fruits.

“Jesus said to them, ‘Have you 
never read in the Scriptures: 
‘the stone that the builders 

rejected has become the 
cornerstone; this was the 
Lord’s doing, and it is mar-
velous in our eyes?’Jesus 
Christ said: ‘Therefore I 
tell you that the Kingdom 
of God will be taken away 
from you (Israelites) and 
given to a people who will 
produce its fruit.’”  (Mat-
thew 21:42-43)
According to the Islam-
ic version of the story, 
ProphetAbraham took Ish-
mael and Hagar and set-
tled in Makkah (Paran in 
the Bible). A city where 
the Valley of Baca exist.
“Our LORD, I have settled 
some of my descendants 
in an uncultivated valley 
near Your sacred House 
(the valley of Baca in Mak-
kah), our LORD, that they 
may establish prayer. So 
make hearts among the 
people incline toward 

Eye on
the truth - 2 -  
By: Faten Sabri
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them and provide for them 
from the fruits that they might 
be grateful.” (Qur’an14:37)

The Valley of Baca was men-
tioned in the Bible.
“How lovely is your dwelling 
place,LORD Almighty!My soul 
yearns, even faints,for the 
courts of the LORD;my heart 
and my flesh cry outfor the liv-
ing God.Even the sparrow has 
found a home, and the swal-
low a nest for herself,where 
she may have her young—a 
place near your altar,LORD Al-
mighty, my King and my God.
Blessed are those who dwell in 
Your house; They will still be 
praising You. Selah. Blessed is 
the man whose strength is in 
You, whose heart is set on pil-
grimage.As they pass through 
the VALLEY OF BACA, they 
make it a spring;the rain also 
covers it with pools.They go 
from strength to strength; 
each one appears before God 
in Zion. O LORD God of hosts, 
hear my prayer; Give ear, O 
God of Jacob! Selah O God, 
behold our shield, and look 
upon the face of Your anoint-
ed. For a day in Your courts is 
better than a thousand.I would 
rather be a doorkeeper in the 
house of my God, than dwell in 
the tents of wickedness for the 
LORD God is a sun and shield; 
the LORD WILL give grace and 
glory; No good thing will He 
withholdfrom those who walk 
uprightly.” (Psalms 84: 1-11)
In spite of the claim that the 
verses above speak about the 
alleged Zion and argue about 
its existence, the descriptions 
given are applicable to Mak-
kah. 

“And proclaim to the people 
the pilgrimage; they will come 
to you on foot and on every 
lean camel; they will come 
from every distant pass -That 
they may witness benefits for 
themselves and mention the 

name of Allah on known 
days over what He has pro-
vided for them of [sacrificial] 
animals. So eat of them and 
feed the miserable and poor. 
“ (Qur’an 22:27-28)

- Makkah’s gates are open 
day and night: 

“And when We made the 
House (Ka’aba at Makkah) 
a visitation and a sanctu-
ary for the people (saying :) 
‘Make the place where Abra-
ham stood a place of prayer. 
‘And We made a covenant 
with Abraham and Ishmael: 
‘Purify My House for those 
who circumambulate around 
it, and those who cleave to 
it, to those who bow and 
prostrate’” (Qur’an 2:125)

- In Makkah, violence, devas-
tation,destruction and hunt-
ing is forbidden:

“Indeed those who have 
disbelieved and prevent 
from the way of Allah and 
from this Sacred Mosque, 
which We have appointed 
for all mankind – its resident 
and the foreigner have the 
same rights in it; and who-
ever wrongfully intends in-
justice in it – We shall make 

him taste a painful punish-
ment.” (Qur’an 22:25)

- Makkah is where the pil-
grims go from mountain 
to mountain (strength to 
strength):  
In the above biblical vers-
es(Psalms 84: 11)is men-
tioned that ‘they go from 
strength to strength’, in 
the Hebrew text, the orig-
inal word of strength that 
was used in this verse 
means ahill, mountain or 
a barrier. This is a very 
clear description of one 
of the Muslim’s rituals  in 
the Holy city of Makkah 
during the Pilgrimage, as 
they go from hill to hill 
that are called Al Safa and 
Al Marwa. This shows an-
other possible fabrication 
that is found in the Old 
Testament.
The verse starts with 
‘Blessed is the man whose 
strength is in You,’ and 
this also refers to the final 
Prophet Muhammad who 
came with the pure mes-
sage of the monotheism. 
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