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إعداد: ضاري المطيري

كثرت ف�ي اآلون�ة األخي�رة رؤيتنا صفح�ات إس�امية متخصص�ة في اجلرائ�د احمللي�ة والعاملي�ة لتلبي 

رغبة ش�ريحة كبي�رة من الق�راء،  ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأب�دع، بينما س�لك البع�ض اآلخر وهم 

األكثر اس�لوبا جام�دا وطرح�ا تقليدي�ا،   فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقل�ت الفائ�دة املرجوة عل�ى القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختاف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسامية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسامية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسامية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

ماذا أقول للعرب المسلمين؟ فعندهم اللغة ويجدون من يعينهم ونحن نعاني الويات عند التزامنا بشعائر اإلسام

آداب الدعاء واألذكار )3(سلسلة الرد على من أباح فك السحر بالسحر )3(

اللغة العربية أجدها أسهل لغة في 
العالم، لكن بشرط أن يكون املدرس 
عنده أسلوب واضح وسهل ومنظم، 
في ح���ن أن البعض يظن في بداياته 
أنه م���ن املس���تحيل أن يتعلم اللغة 

العربية أبدا.
 لكنك جتيد اللغة العربية أكثر من كثير 

من العرب خاصة في القواعد والنحو؟
احلمد هلل كانت لي فرصة لزيارة 
مصر قبل سنتن لدراسة اللغة العربية 
فقط، ولبثت فيها 8 أشهر، وذلك على 
حس���اب مؤسس���ة الوقف في املركز 

اإلسالمي في هولندا.
ما انطباعك ع��ن الكويت وأهلها خاصة 

أنها زيارتك األولى لها؟
حقيقة لم ألتق بكثير من الشباب 
الكويتي���ن، لكن من التقيتهم وجدت 
منهم أخالقا رفيعة، ففي الغرب وبالد 
الكفر عموما يلهثون خلف الدنيا، وأبناء 
املسلمن يتأثرون بهم وبأسلوب احلياة 
الغربية، احلياة للدنيا فقط، كما قال 
تعالى عنهم )منوت ونحيا وما نحن 
مببعوثن(، وفي الكويت وجدت الفكر 
مختلفا جدا، فهنا في الكويت أش���عر 

براحة نفسية.

الغرب تشتعل قلوبهم

هل م��ن نصيحة توجه للمس��لمني في 
ختام لقائك؟

م���اذا أقول له���م؟ عنده���م اللغة 
واملدرسون والبلد يعينهم ويساعدهم 
في إس���المهم، بينما نحن في بالدنا 
نحاول دائما أن نلتزم بشعائر اإلسالم 
رغم صعوبة األمر، أنصحهم أوال بأن 
يدرسوا لغتهم ويقرأوا كتابهم القرآن 
وأقوال نبيهم وسلف هذه األمة، فكل 
شيء موجود في القرآن والسنة وسلف 
هذه األمة، وفي األندلس املسلمون اثروا 
على الغرب كثيرا، وبعودة املسلمن إلى 
أصولهم وجذورهم ميكنهم أن يبنوا 
ثقافة على ذلك النظام الناجح الرائع. 
وقد يقول قائل ان الغرب يعيش���ون 
حياته���م كاملة، ويتمتع���ون بها، بل 
العكس قلوبهم تش���تعل نارا تبحث 
عن احلقيقة، فهم دائما يبحثون عن 
شيء ناقص في حياتهم، ولذلك كثير 
من علماء الغ���رب وعوامهم يدخلون 
اإلسالم في بلدنا لذلك أقول إلخواني 
عليهم بالدعوة إلى اإلسالم فذلك النجاح 

والفوز احلقيقي.

عشرة أخذت كتابا عن الصالة وكذلك 
كتابا عن اللغة العربية، فدرست اللغة 
العربية وهي احلروف الهجائية »ألف 
باء تاء..«، وكذلك بدأت قراءة القرآن 
وبالطبع ل���م أكن أق���رأ بتجويد في 
املركز  الدراس���ة في  بداياتي، وبدأت 
اإلسالمي في مدينتي في »إنتوفا« حيث 
مس���جد الفرقان، الذي بني مبساعدة 
الوقف اإلسالمي في السعودية، وهذا 
املركز في هولندا يس���تقبل فيه دعاة 
من الكويت والسعودية وغيرهما من 

دول املسلمن.

اللغة العربية سهلة

ه��ل وج��دت صعوبة ف��ي تعل��م اللغة 
العربية؟

 بع��د أن كنت طفال كثير املش��اكل هل 
حتس��نت عالقتك مع أمك ومعاملتك لها 

خاصة بعد إسالمك؟
عالقتي جيدة جدا مع أمي، أكلمها 
وأناقشها، وأتصل بها وألبي لها ما تريد، 

كما أني أسأل اهلل لها الهداية.

هداية أخي األكبر

وماذا عن بقية أفراد أسرتك؟
عن���دي أخي دعوته إلى اإلس���الم 
فأسلم، وهو أكبر مني بسنة ونصف 
السنة، فصرنا في البيت أنا وأمي وأخي، 

وصار البيت أكثره مسلما.
 حدثنا عن كيفية تعلمك اللغة العربية.

علمت أن اللغ���ة العربية هي لغة 
دين اإلسالم، فلما كنت في اخلامسة 

كتيبا عن كيفية الصالة، وبدأت أصلي 
مرتن ف���ي اليوم ألني كنت أخاف أن 
يراني املسؤولون في الرعاية، ويوما 
من األيام دخل علي أحد مسؤولي املركز 
ورآني أصلي وس���ألني فأخبرته أني 
صرت مس���لما ولم يصنع شيئا، وملا 
خرجت من مركز التربية إلى بيت أمي 
ب���دأت أقرأ كثيرا في العطلة أكثر عن 
اإلسالم من كتب متفرقة، وكذلك عدت 
إلى املدرسة وأكملتها ففي سنة أنهيت 

الثانوية واحلمد هلل.
لكن كيف كان رأي أمك في إسالمك؟

رأت أمي أني تغيرت إلى األحسن 
فقبلت بإسالمي، لكن ال ميكن أن أقول 
انها رضيت به، فأحيانا كان يدور بيني 

وبينها نقاش حول اإلسالم.

ال���ذي قرأته في الس���جن، وأحاديث 
صديقي الصغير، فذهبت إلى قس���م 
اإلس���الم وأخذت كتابا وبدأت القراءة 
فيه. وفي اإلجازات كانت لي احلرية 
في الذهاب إلى بيت أمي، وفي زيارتي 
تلك تكلمت مع جاري عن اإلسالم وعن 
الكتب التي قرأت، أسأله وأناقشه، ليس 
نقاشا اس���تنكاريا بل من باب إيجاد 
أجوبة كثيرة لتساؤالتي، ومع الوقت 
فاحتني صديقي ودعاني إلى اإلسالم 
صراحة، وقال »أراك تقبل على اإلسالم، 
مادمت ترى أن هذا الدين احلق، فلماذا 

ال تسلم؟«.
صالتان في اليوم

فأسلمت وأنا ابن 15 عاما، ثم أخذت 

في ذل���ك اآلن، فأذنت لي وقالت خذه 
فقرأته، وال أذكر اآلن حقيقة ما قرأته 
في ذلك الكتاب، لكني أذكر أني وجدت 
عل���ى أثره حالوة ف���ي القلب مميزة. 
ومل���ا خرجت من الس���جن ذهبوا بي 
إلى بيت التربية، وهو مكان آخر فيه 
شدة وصرامة أكثر، وبحسب أخالقي 
وحتسنها أمنح مبوجبها صالحيات 
أكثر، حيث كنت حرا في الذهاب إلى 
مركز املدينة، وهناك في مركز املدينة 
مكتبة عامة فدخلتها ألني أحب القراءة 
جدا، فقرأت عن اجلرمية وعن أشياء 
مختلفة، وفي يوم من األيام رأيت في 
املكتبة قسما يختص باألديان، فرأيت 
اليهودية والنصرانية والهندوس���ية 
والبوذية واإلس���الم، فذكرت الكتاب 

في البداية، ما اسمك ومن أين أنت ومتى 
دخلت في اإلسالم؟

اس���مي موس���ى وأنا من هولندا، 
وعمري 21 عاما، وقد أس���لمت قبل 6 

سنوات تقريبا واحلمد هلل.

 »تمثي« إلى »موسى«

أخ موس��ى ما اس��مك قبل أن تش��هر 
إسالمك؟

كان اسمي »متثي«.

قصة هداية

إذن حدثن��ا عن قصة إس��المك وكيف 
كانت هدايتك وعلى يد من؟

أوال م���ن نعمة اهلل أن أرس���ل إلي 
ملا كنت صغيرا اب���ن 8 أعوام صديقا 
وجارا مسلما، أبوه من أصل مغربي، 
أت���ى إلى هولندا للعمل، كان ذلك قبل 
13 سنة، وصديقي هذا كان أكبر مني 
بسنتن وتربيته اإلسالمية جيدة جدا، 
وكان يحدثني دائما عن اإلسالم وعن 
بعض قصص األنبياء، ولم تؤثر بي 
تلك القصص واألحاديث مباشرة ألني 
كنت صغيرا حينه���ا. وبعد أن طلق 
أبي أمي وفارقنا لبثت في رعاية أمي، 
وكنت حينها طفال صاحب مش���اكل، 
وإش���راف أمي عل���ّي كان صعبا، وملا 
كبرت ودخلت املدرسة الثانوية كنت 
في مس���توى عال علميا، لكن أخالقي 
في املقابل كانت سيئة جدا فأخرجوني 
من املدرسة وطردت، وعينت احلكومة 
الهولندية لي مربيا ومشرفا ينظر إلى 
حالة أسرتي، وخول باحلكم في كثير 
من شؤوني وأموري، ولكثرة مشاكلي 
أرسلني املشرف علي إلى معهد خاص 
بالتربية، وهو ليس سجنا لكنه يعتبر 
مدرسة شديدة وصارمة في قوانينها، 
ولبثت فيها 6 أشهر حتى بلغت سن 13 

سنة ولم أكمل دراستي حينها.

في السجن

وبعد ذلك اقترفت فعلة أدخلت على 
أثرها السجن ملدة 3 أشهر وأكملت سن 
14 سنة فيه، وفي السجن وجدت كتيبا 
في مكتبة السجن يعرف بدين اإلسالم 
بلغتي الهولندية، فأخذت الكتيب حن 
تذكرت ما كان يدعوني إليه صاحبي 
وأنا صغير، حتى ان���ي عندما جئت 
به إلى مس���ؤولة املكتبة سألتني إن 
كنت مس���لما أم ال فقلت ال، قالت إذن 
تريد أن تكون مس���لما؟ قلت ال أفكر 

أخي القارئ اليوم نتابع الرد، وجنيب على من يستدل بجواز حل السحر بسحر 
مثله مبن أفتى بجوازه من باب الضرورة فأقول: قد بوب الشيخ اإلمام املجدد محمد 
بن عبدالوهاب، رحمه اهلل، في كتابه »التوحيد« لهذه املس����ألة بابا خاصا عنوانه 
»باب ما جاء في النش����رة«، وذكر حديث جابر بن عبداهلل ÿ أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

سئل عن النشرة، فقال: »هي من عمل الشيطان« أخرجه أحمد.
وفي »فتح املجيد« قال الشارح، رحمه اهلل: »واحلاصل ان ما كان منه بالسحر 
فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات واألدوية املباحة فجائز، واهلل أعلم«، وقد ثبت 
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »فال تأتوا الكهان«. أخرجه مس����لم، وقال رس����ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»م����ن أتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مب����ا أنزل على محمد« رواه البزار في 

مسنده وصححه األلباني.
وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من أت����ى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على محمد« 
أخرجه البزار، فاحلذر احلذر من هذا اخلطر، فال يجوز إتيان الساحر للرقية، وقد 
بن الرس����ول ملسو هيلع هللا ىلص أن اهلل لم يجعل ش����فاء أمته فيما حرم عليهم، والسحر محرم 
باإلجماع، وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم« أخرجه 

البخاري.
ومن خطورة هذه الفتاوى الضالة املضلة أن يروج احتراف الس����حر للرقية، 
ويكثر السحرة، ويروج تعلم السحر وتعليمه واملجاهرة بذلك كله، أما ما يذكر عن 
س����عيد بن املسيب، رحمه اهلل، من قوله: »ال بأس به، يعني النشرة« فحاشاه أن 
يريد به النشرة السحرية احملرمة، وإمنا أراد رحمه اهلل بالنشرة الرقية الشرعية، 

وسميت نشرة ألنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي: يزال ويكشف.
أما قول عائش����ة رضي اهلل عنها لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: يا رسول اهلل هال تنشرت؟ 
فقد أجابها مبا هو حجة على املبطلن حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص: »أما واهلل فقد شفاني، وأكره 
أن أثي����ر على أحد من الناس ش����را« أخرجه البخاري، فمن أجاز إتيان الس����حرة 
والكهان للنش����رة يفتح على الناس شرا بنص قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وعائشة رضي 
اهلل عنها ليس����ت مش����رعة ولم تكن تعلم حرمة ذلك، فبن لها النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن ذلك 
يفتح على الناس شرا، وال ريب بأن إتيان الساحر عاقبته وبيلة وخامتته وخيمة 

وآخرته مخزية.

وليعلم من يذهب إلى الس����حرة حلل السحر أنه يقر السحرة على كفرهم، بل 
ويعينهم على ذلك، ألنهم كما قال شيخ اإلسالم: »والشيطان هو نفسه خبيث، فإذا 
تقرب صاحب العزائم واألقس����ام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك إليهم 
مبا يحبونه من الكفر والشرك صار ذلك كالرشوة والبرطيل لهم، فيقضون بعض 
أغراضه كمن يعطي غيره ماال ليقتل له من يريد قتله أو يعينه على فاحش����ة أو 
ينال معه فاحش����ة، ولهذا كثير من هذه األمور يكتبون فيها كالم اهلل بالنجاسة، 
وقد يقلبون كالم اهلل � عز وجل � إما حروف »الفاحتة« وإما حروف )قل هو اهلل 
أح����د( وإما غيرهما، إما بدم وإما غيره، وإما بغير جناس����ة، أو يكتبون غير ذلك 
مما يرضاه الش����يطان أو يتكلمون بذلك، فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطن 

أعانتهم على بعض أغراضهم«.
فليتأمل من يذهب إلى السحرة حلل السحر ما سيدخل فيه من غياهب الظلمات 
التي لن ينجيه منها من أفتاه، والش����ك في أن الس����حر وتعلم الس����حر من كبائر 
الذنوب فعن أبي هريرة ÿ قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اجتنبوا السبع املوبقات« 
ق����ال احلافظ أبوالفضل ابن حجر، رحمه اهلل: وقد تقدم في كتاب الوصايا بلفظ: 
»اجتنبوا السبع املوبقات« وساق احلديث بتمامه، والنكتة في اقتصاره على اثنتن 

من السبع هنا للرمز إلى تأكيد أمر السحر واملوبقات الذنوب املهلكات.
أما قول من أفتى بجواز الذهاب الى السحرة حلل السحر: »والذين يأمرون الناس 
باالقتصار على الرقية يخالفون ما فعله الرس����ول من اس����تخراج السحر وحله« 
فيقال له: ما أفقهك وهذه مغالطة كبيرة وهل استخرج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص السحر بإتيان 
الساحر أو بإتيان الوحي إليه؟ فكيف يستدل بهذا؟ والرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال: »وأكره أن 

أثير على أحد من الناس شرا«.
ثم قد يقال: »ق����د يدعي مدع االضطرار باللجوء الى الس����احر«، فاجلواب: ان 
ذلك باطل، وال ضرورة تلجئ إليه إال ملن أيس من روح اهلل وظن باهلل الس����وء، 
وأن االستش����فاء بكالمه وذكره ودعائه وما جعله اهلل سببا للشفاء من العالجات 
الطبيعية غير احملظورة ال ينفع وال يفيد، وإمنا الش����فاء والعافية عند الساحر، 

وقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل لم يجعل شفاءكم في حرام».

ه����ذه مجموع����ة مختارة م����ن آداب 
الدعاء واألذكار وسننهما املهجورة، 
في  املش����تهرة  األخط����اء  وبع����ض 
ألفاظهما وأدائهما مما يخالف الهدي 
النب����وي الثاب����ت، اس����تفدناها من 
كت����اب العالمة بك����ر أبوزيد رحمه 
الدعاء«،  اهلل، واملس����مى »تصحيح 
مع تصرف يس����ير بقصد توضيح 
الس����ياق واملعنى امل����راد، نعرضها 
عليكم في سلس����لة حلقات متتابعة 

ألهميتها، وها هي احللقة الثالثة:
الدع��اء  آداب  م��ن  اليدي��ن  رف��ع   -1
ومستحباته باإلجماع إال في حالة واحدة 
في خطبة اجلمعة ما لم يستسق، ضاما 
لهما غي��ر مفرقتني باس��طا بطونهما 
نحو السماء، وإن شاء قنع بهما وجهه 

وظهورهما نحو القبلة.
2- »حسبي من س��ؤالي علمه بحالي« 
دعاء باطل وال تصح نس��بته إلى نبي 

اهلل إبراهيم گ ملا ألقي في النار. 
3- »عز جاه��ك« ال يوصف اهلل إال مبا 
وصف به نفس��ه، وال يعلم في الدليل 

وصف اهلل باجلاه. 
4- كل عام وأنتم بخير »الدعاء والتهنئة 
بذل��ك« بضم ال��الم حل��ن صوابه كل 
بفتحها، مع أنن��ا ال نعرفها في املأثور 

ممن مضى.

5- ع��ن أمي��ر املؤمن��ني علي ب��ن أبي 
طالب ÿ أن النبي ژ كان يقول في 
آخر وت��ره »اللهم إنا نعوذ برضاك من 
سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك 
ال نحص��ي ثناء عليك أن��ت كما أثنيت 

على نفسك«
6- إن زاد في دعاء القنوت على الوارد 

فعليه مراعاة 5 أمور: 
� أن تكون الزيادة من جنس املدعو به 

في دعاء القنوت املذكور.
� أن تكون الزيادة م��ن األدعية العامة 

في القرآن والسنة.
� أن يكون محلها بع��د القنوت الوارد 
في حديث احلس��ن وقب��ل الوارد في 

حديث علي � رضي اهلل عنهما.
� أال يتخ��ذ الزيادة فيه ش��عارا يداوم 

عليه. 
� أال يطيل إطالة تشق على املأمومني.

7- يجتنب جلب أدعية مخترعة ال أصل 
لها فيها إغراب في صيغتها وس��جعها 
وتكلفها حتى إن اإلمام ليتكلف حفظها 

ويتصيدها تصيدا.
8- يدع��و بلس��ان الذل��ة واالفتقار ال 

بلسان الفصاحة واالنطالق.
9- هذه البادرة في عصرنا من تطويل 
الدعاء في خطبة اجلمعة وتكلف جلب 

أنواع األدعية ال أدري أصل ذلك.

10- بني اهلل س��بحانه في القرآن الكرمي 
طرف��ي النه��ار مح��ل أذكار الصباح 
واملس��اء في آيات منها )وس��بح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب( 
فمحل ورد الصباح ف��ي اإلبكار وهو 
الغدو بعد ص��الة الصبح وقبل طلوع 
الشمس، ومحل ورد املساء في العشي 
وه��و اآلصال بعد ص��الة العصر قبل 
الغ��روب، واألم��ر فيهما واس��ع كمن 

عرض له شغل، واحلمد هلل. 
11- إذا نسي التس��مية في أول الطعام 
فليقل »بسم اهلل أوله وآخره« أو »بسم 

اهلل في أوله وآخره«. 
12- الدعاء ملن س��قاك م��اء وغيره أن 
تقول »اللهم أطعم من أطعمني واس��ق 

من سقاني«.
13- يقول املسلم إذا عطس »احلمد هلل« 

أو »احلمد هلل على كل حال«.
14- يجيب��ه العاطس بق��ول: »يهديكم 
اهلل ويصل��ح بالك��م« أو »يغفر اهلل لنا 

ولكم«.
15- يس��تحب كثرة الصالة على النبي 

ژ يوم اجلمعة وليلتها.
16- الذكر اجلماع��ي بعد الصالة بدعة 
قدمية أش��ار إليها احلاف��ظ ابن كثير، 
رحم��ه اهلل تعال��ى، ف��ي تاريخ��ه في 

حوادث سنة 216 هجري.

دعا أخاه األكبر فاستجاب
ويتمنى أن يهدي أمه

صدق اهلل تعالى إذ يقول )أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ميش�ي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس 
بخارج منها(، لقد عاش الش�اب »متثي« حياة أس�رية صعبة وطفولة قاس�ية في ظل افتراق والدي�ه، وفقد حنان األب 

املؤدب واملربي واملعيل، فوقع في مس�تنقع الضياع واإلهمال، فخلق املشاكل مع والدته ومع اآلخرين، وزج 
به في السجن، وتعرض مستقبله الدراسي للضياع إلى أن أراد اهلل أن يتوهج نور اإلسام في قلبه، الذي 

هذب أخاقه وأروى ظمأ األس�ئلة الكثيرة وامللحة التي تتردد في صدره فاس�تقامت له حياته. هو 
»موس�ى« املسلم بعدما كان »متثي« املش�رك، دله إلى احلق طفل مسلم صغير من باد املغرب 
استشعر معنى انتمائه لإلسام فكان داعية إلى اهلل منذ نعومة أظفاره، وهدى اهلل على يديه موسى 

لإلسام ولو بعد حني ليجد اجلواب الكافي في اإلسام، قال تعالى )فمن يرد اهلل أن يهديه يشرح 
صدره لإلسام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأمنا يصعد في السماء كذلك يجعل 

اهلل الرجس على الذين ال يؤمنون(.
»األنباء« التقت موسى الهولندي بعدما أشهر إسامه قبل 6 سنوات ليحدثنا عن قصة وسبب 
إسامه، وكيف حتول من ابن عاق ضائع إلى ابن بار بأمه مطيعا لها، ومن حائر ضال إلى طالب 

علم وداعية إلى اهلل، كما التقت بعدد من الوفود غير العربية التي قدمت للكويت لتعلم العلم 
الش�رعي واللغة العربية ضمن دورات خاصة يقيمها املركز الثقافي اإلسامي التابع إلدارة 
الدراسات االسامية بوزارة األوقاف والشؤون االسامية. وناشد يونس جميع املسلمني 

خاصة العرب منهم أن يس�تغلوا ما أنعم اهلل عليهم به من نعمة الهداية وس�هولة تعلم 
العلوم الش�رعية وإقامة الش�عائر الدينية، في الدعوة إلى اهلل بكل ما أوتوا، مشيرا 

إلى أن الغربيني بجميع أطيافهم وطبقاتهم يدخلون في اإلسام نتيجة ما يجدون 
فيه من ش�رائع وأحكام ربانية تش�رح الصدر وتبعث الراحة في القلب، وفيما يلي 

تفاصيل اللقاء:

حاي الحاي

موسى الهولندي يروي ل� »األنباء« قصة 
إسامه: جاري المغربي  ابن ال� 8 أعوام 
قاد خطاي إلى طريق النور بحديثه
عن الدين وقصص األنبياء

الكندري: مركز »مبارك الكبير« الثقافي يستضيف 
طلبة علم من أوروبا لتأهيلهم دعاة إلى اهلل

أوضح مشرف عام مراكز 
تعلي��م الناطقني بغي��ر اللغة 
العربي��ة في املرك��ز الثقافي 
للدراسات  التابع  اإلس��المي 
االسالمية في وزارة األوقاف 
أحمد الكندري ل� »األنباء« أن 
املركز استقبل وفود طلبة علم 
من هولن��دا وبلجيكا، للعمل 
على تأهيله��م ليكونوا دعاة 
الى اهلل في بلدانهم، عبر اقامة 
دورات علمية مكثفة تستمر 
لثالثة أش��هر، الفت��ا الى أن 

املركز يس��عى لتدريس الثقافة االسالمية 
واللغة الع����ربية لغي��ر الناطقني بها من 
خ�������الل من����اهج وخط��ط تعليمية 
مدروسة بع����ناية، وقابلة للتطوير وفق 
منهج االعتدال ف��ي الفكر ومن أجل إعداد 
جيل م��ن غير الناطقني باللغة العربية يعي 
مفهوم الثقافة االسالمية. وحول فكرة إنشاء 

املركز يقول الكندري: 
بداية بدأنا العمل مع اجلالية الفارس��ية 
صيف عام 2006 من خالل لقاءات لتعليم اللغة 
العربية واملواد الشرعية في مبرة املتميزين 
مبنطق��ة الروضة، بعد ذل��ك طلب منا من 
ادارة الدراسات االسالمية بوزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية وضع مشروع متكامل 

لتعليم اجلاليات الناطقة بغير 
العربية وتقدميه ألحد املتبرعني 
وهو فاي��ز بودي الذي تكرم 
مشكورا بتأجير املقر احلالي 

ومتويل فرشه وجتهيزه. 
ج��اءت اخلط��وة التالي��ة 
بعمل بروش��ورات لاللتحاق 
بالدراسة باملركز ومت توزيعها 
على املناطق الت��ي يكثر بها 
األجانب وهم شريحة عريضة 
من اخواننا في الدين من غير 
الناطقني باللغة العربية الذين 
بحاجة كغيرهم لفهم اللغة العربية من املسلمني 
وحلفظ القرآن الكرمي وتلقي العلوم الشرعية 
وال��ذي قد ال ينالون احلد األدنى منه لذلك 
كانت هناك حاجة ماسة إلنشاء هذا املركز 
الذي تول��ى هذه املهمة النبيلة لتعليم اللغة 
العربية ولتحفيظهم القرآن الكرمي وتالوته 
بشكل صحيح وتدريسهم العلوم الشرعية 

بلغتهم األم. 
واضاف أن أكثر من 500 شخص ميثلون 
22 جنس��ية يدرسون في املركز حيث يتم 
التعامل معهم من خالل منهج خاص يعتمد 
على لغة التواصل بينهم والفئة املستهدفة 
هي كبار السن املنتشرون في عدد من املراكز 

املنتشرة في محافظات البالد.

أحمد الكندري

بشير طه: زوجتي أسلمت نتيجة ُحسن تعامل 
صديقاتها المسلمات وطيب معشرهن

من جهة أخ����رى كان هناك 
لقاء مصغ����ر آخر مع املبتعث 
بشير طه الهولندي اجلنسية 
والس����وداني األصل، ليحدث 
»األنب����اء« عن ه����دف زيارته 
للكوي����ت، وعن قص����ة هداية 
زوجته لإلس����الم والتي قدمت 
معه إلى الكويت لالستزادة من 
طلب العلم الشرعي، وفيما يلي 

ما جاء في احلوار:
منذ مت��ى وأنت في هولندا؟ وما 

سبب قدومك إليها؟
لي في هولندا 10 سنوات، وقدمت إليها 
طلبا للرزق، وأعمل فيها في مجال األعمال 
احلرة، إضافة إلى أن لي مساهمات في الدعوة 

اإلسالمية هناك في هولندا.
لكن ماذا عن سبب زيارتك للكويت؟

أتيت هنا لكي أتعلم العلم الشرعي وأزداد 
منه حتى أعل����م اآلخرين من أبناء بلدي إذا 
رجعت إليهم، وزيارتي هذه للكويت هي األولى 
من نوعها، وزيارتي كانت مع مجموعة من 
الهولندين حلضور دورات تثقيفية ينظمها 
املركز الثقافي اإلسالمي في منطقة العدان في 
الكويت التابع ملعهد الدراسات اإلسالمية في 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، والتي 
متتد ل� 3 أشهر بدوام صباحي، ونقيم حاليا 

في الفرواني����ة، إضافة إلى أن 
لنا برنامجا في حتفيظ القرآن 
الكرمي، وملشايخ الكويت دورة 

زيارات لنا.
الت��ي  زوجت��ك  ع��ن  حدثن��ا 
قصة  وع��ن  معك  اصطحبته��ا 

إسالمها؟
امرأت����ي أس����لمت منذ عام 
العام بس����بب بعض  ونصف 
صديقاتها املس����لمات وحسن 
تعاملهن معها، إضافة إلى أنها 
كانت تبحث عن حقيقة اإلسالم 
في السابق، بعد ذلك تزوجت بها أي بعدما 
أسلمت، وهي حاضرة معي حيث يقدم املركز 
الثقافي اإلسالمي في الكويت برامج خاصة 
للنس����اء، خاصة أن لغ����ة زوجتي العربية 

ضعيفة جدا.
ما رأيكم في الكويت؟

لقد فوجئنا صراحة بأهل الكويت، حيث 
وجدنا كرما وحسن ضيافة، فأهل الكويت 
شعب متواضع والكل هنا يساعدك، وبهذه 
املناسبة أشكر االخوة القائمن على شؤون 
املعهد واملركز اإلسالمي، وأشكر خاصة االخوة 
الذين رحبوا بنا واس����تقبلونا وقدموا لنا 
املس����اعدة، ونتمنى أن جنالس����هم أكثر في 

األعوام املقبلة.

بشير طه


