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في حياة اإلنسان املسلم، السيما العلم الشرعي 
وقد بدأت عام 1975 في آخر سنوات اجلامعة فقد 
كنت في سنوات النضج الفكري ولم يكن هناك 
ما يشغلني فكنت محافظا على أداء الصلوات 
ف����ي وقتها حتى صالة الفج����ر لم أكن أتخلف 
عنها، وكان والدي رحمه اهلل يحرص على أن 
يأخذن����ي معه كل الصلوات، وفي النادي كنت 
أقرأ بعض الكتب الدينية لكنني وجدت نفسي 
أجهل الكثير من األمور الفقهية على الرغم من 
أنن����ي طالب جامعي فبدأت أفكر في ذلك حتى 
التقيت بالش����يخ علي نور الدين من اإلمارات 
وهو رجل دمث األخالق يحفظ كتاب اهلل وكنت 
أجلس معه جلسة بعد صالة الفجر وأخرى بعد 
صالة العصر، وكنت أقرأ عليه نصف جزء في 

كل جلسة رغبة في املعرفة.
وبعد أن مشيت اخلطوة األولى كيف واصلت 

املشوار؟
بعد أن مشيت اخلطوة األولى وجدت نفسي 
أبحث عن الكتب الفقهية رغبة في التزود بالعلم 
ولم يكن في تلك الفت����رة مكتبات دينية مثل 
املكتبات املتوافرة اليوم فقد كنت أعرف مكتبتني 
فقط فأذهب وأبحث بني الكتب ومن فضل اهلل 
أن أول كتاب وقع بني يدي هو كتاب فتح املجيد 
شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه اهلل وبدأت أسمع األشرطة فيما يخص 
التوحيد وخصوصا أشرطة الشيخ عبدالرحمن 
عبداخلالق وكان يزورنا الشيخ عبداهلل بن سبت 
وكنا نسمع منه وكذلك د.عبداهلل اخلضري الذي 
كان يعطينا دروسا في اللغة واحلديث وكنت 
أح����رص على أن أتواجد في حلقة الذكر رغبة 

في االنتفاع ألن فيها خيرا كثيرا.

كفاح مستمر

برزت في عل��م املواريث عل��ى الرغم من أن 
البع��ض يرى صعوبة ه��ذا العل��م، فكيف بدأت 

رحلتك في هذا العلم؟
علم املواريث ليس علما صعبا مثلما يتصور 
البعض حتى أن بعض األخوة قالوا لي إن ما 
يجعل����ك تعرف عل����م املواريث هو تخصصك 
في الرياضيات واحملاس����بة، لكن في احلقيقة 
ال عالقة لهذا بذاك على اإلطالق، فأنا كنت أقرأ 
في علم املواريث ولكنني لم أس����تطع أن أصل 
عن طري����ق القراءة وفي يوم من األيام أعلنت 
وزارة األوقاف عن إقامة دورة في علم املواريث 
فالتحقت بها واستفدت منها بإذن اهلل استفادة 
كبيرة حيث كنت حريصا على االستفادة، لذا 
كنت أسجل ما أسمعه ثم أعود ملراجعته وأقوم 
بحل التمارين حتى عرفت مفاتيح علم املواريث 
وصارت عندي رغبة في االنطالقة فبدأت أقرأ 
أكثر من الس����ابق وعملت جدوال يلخص علم 
املواريث وهلل احلمد أثنى عليه الكثير من أهل 
العلم في الكويت والسعودية ومصر وغيرها 
من الدول وطورت نفسي في التدريس وبعد كل 
دورة أحرص على قراءة السلبيات واإليجابيات 

واهلل املوفق.
برأيك، ما أبرز الصفات التي ينبغي أن يتحلى 

بها الداعية الناجح؟
الداعية الناج����ح البد أن يكون مخلصا في 
دعوته متقي����ا اهلل، وأن يكون عاملا مبا يدعو 
الناس إليه وأن يتحلى بالصبر إذا تعرض ألي 
أذى، ألن الداعية من غير صبر لن يستطيع أن 
يكمل املش����وار، فالبد من احللم وسعة الصدر 
وعدم االنفعال وحتمل الناس ومعرفة واقعهم 
وأحوالهم، فالكلمة قد تقال في مكان دون اآلخر 
وعلى الداعية أن يتوقع في نفسه عند مخاطبة 
الناس أن اهلل قادر على هدايتهم فال يدخر جهدا 
في ذل����ك ولكن باللطف واللني واحلكمة وعدم 

التشدد واالندفاع.

احلضور مبكرا واالنصراف في الوقت احملدد 
وأن يقتنص الف����رص ويفكر بطريقة إبداعية 
مهما كانت االحباط����ات التي تعترض طريقه 
الوظيفي، فاملوظف الناجح يعرف كيف يتغلب 

على املعوقات التي تعترضه.
بع��د ه��ذه الرحل��ة الطويلة في »الس��كنية« 
م��ا األش��ياء الت��ي تتمن��ى تطبيقها ف��ي العمل 

احلكومي؟
من األش����ياء التي أمتنى أن أراها في العمل 
احلكومي هي مس����ألة وضع الرجل املناس����ب 
في املكان املناس����ب وأال تتغلب الواسطة على 
العمل، حتى ال يصبح بيئة طاردة، ولذلك البد 
من إعادة النظر في كثير من الترقيات وأن يتم 
النظر بعني االعتبار إلى أصحاب الكفاءات، كما 
أمتنى أن يتم احترام اللوائح والنظم حتى يسير 

كل عمل مبساره الصحيح.
حدثني عن أبر إجن��از تفتخر بتحقيقه خالل 

رحلتك العملية؟
من اإلجنازات التي أفتخر بها هي حتويلي 
األعمال من الطريقة اليدوية وما فيها من بطء 
إلى الطريقة اإللكترونية عن طريق الكمبيوتر، 
ألنني أحب الكمبيوتر وأجيد اس����تخدامه فكل 
إدارة أكون فيها أحرص على أن أطبق فيها نظام 
الكمبيوت����ر حتى تكون املخرجات آلية وبذلك 

تستطيع اتخاذ القرار بكل سهولة.

طلب العلم الشرعي

ننتقل اآلن لنتحدث عن رحلتك الدعوية لنبدأ 
بالتعرف على بداي��ة االنطالقة من خالل رحلتك 

مع طلب العلم؟
رحلتي مع طلب العلم الش����رعي من أمتع 
الرحالت في حياتي ملا للعلم من أفضال وأهمية 

من داخل ديوان احملاسبة لكنها كانت جتربة 
سريعة لم تستمر ألكثر من 10 شهور فالديوان 
جهاز رقابي وحتى تنجح فيه البد أن تصل إلى 
املعلومة الدقيقة، وأذكر عندما كنت أذهب إلى 
املسؤولني في اجلهات املختلفة كنت أجد احتراما 
وتقديرا وحفاوة، فكنت أقول في نفسي يقومون 
بكل هذا ونحن نبحث من ورائهم، لكن العمل 
البد أن يؤدى كما يليق به، وانتقلت بعد ذلك 

إلى املؤسسة العامة للرعاية السكنية.

مرحلة االنطالق

ماذا عن رحلتك في املؤسس��ة العامة لإلسكان 
كيف كانت تفاصيلها؟

بدأت في مؤسسة اإلسكان موظفا عاديا حتت 
مسمى محاسب، لكنني أحببت عملي منذ اللحظة 
األول����ى وقررت أن أبدع في����ه وفق إمكانياتي 
وحرصت على احلضور مبكرا وأداء عملي مبا 
يرضي اهلل تبارك وتعالى، وهكذا وجدت نفسي 
في اإلسكان، ثم بعد ذلك تدرجت في الترقيات 
حسب السلم الوظيفي من موظف إلى رئيس 

قسم إلى أن وصلت إلى مراقب إدارة.
كي��ف وجدت العمل احلكومي بالنس��بة وهل 

كانت هناك فرصة لإلبداع مثل القطاع اخلاص؟
العمل احلكومي فيه فرصة للتطوير واإلجناز 
وقد وجدت ذلك فيه كما وجدت فيه االستقرار 
لكن في الوقت نفس����ه فيه دعوة للموظف ألن 
يكون خامال كس����وال، ألنه سواء اجتهد أو لم 
يجتهد يحصل على راتبه كامال، أما في القطاع 
اخلاص فالوضع مختلف متاما فقيمة املوظف مبا 
ينتج ويقدم إن كان ناجحا وجد الدعم والتقدير 
وإن كان عقب����ة في طريق اإلجناز وجد اإلقالة 
وبالنسبة لي أحببت العمل احلكومي أكثر من 

العمل في القطاع اخلاص.

الموظف الناجح

برأيك عالم يتوقف النجاح في العمل؟
النجاح في العمل بش����كل عام يحتاج إلى 
إخالص وإتقان في تأدي����ة العمل الذي يكلف 
به املوظف، كما قال النبي ژ »إذا عمل أحدكم 
عم����ال فليتقن����ه« وأن يح����رص املوظف على 

يكون هناك إضراب في اجلامعة أعود إلى اجلهراء 
دون املشاركة في ذلك وأجلس ملذاكرة الدروس 

وبذلك أستفيد من هذه األوقات.

مفاتيح العلوم

كيف وجدت الدراسة اجلامعية خالل سنواتك 
األربع التي قضيتها فيها؟

الدراسة اجلامعية حتتاج إلى جهد من الطالب 
ودائما أساتذة اجلامعة يقولون للطالب نحن 
نعطيك فقط مفاتيح العلوم، لذا فعلى الطالب أن 
يجتهد، وفي اجلامعة مكتبة تضم مختلف املراجع 
والذي يريد التفوق عليه أن يأخذ من الدكتور 
وينطلق إلى املراجع فالنجاح في اجلامعة أمر 
س����هل ولكن الطموح ينبغي أن يكون منصبا 

على التفوق وهذا ما يطمح إليه الناجح.
أل��م تفكر في اس��تكمال دراس��تك العليا بعد 

التخرج من اجلامعة؟
بعد التخرج من اجلامعة فكرت في استكمال 
دراستي العليا، ولكني لم أجد الفرصة متاحة 
الستكمالها داخل الكويت خصوصا في تخصص 
احملاس����بة، وكان البد من الس����فر إلى اخلارج 
وحتديدا إلى الواليات املتحدة األميركية، وأنا 
وحي����د لوالدي فذهبت إل����ى الوالد رحمه اهلل 
وقلت له لو ذهبت إلى أميركا للدراسة أتذهب 
مع����ي؟ فلم يوافق على ذلك، لذا فضلت البقاء 
بجانب وال����دي ووالدتي مع أن الفرصة كانت 
متاحة إال أن الظ����روف االجتماعية في بعض 
األحيان جتعل اإلنسان يسلك مسارا آخر غير 

الذي يفضل.
بعد أن تعذر الس��فر الس��تكمال الدراسة أين 

اجتهت بطموحاتك؟
بعد ذلك قررت العمل لتبدأ رحلتي الوظيفية 

دورة نظمته�ا »األوق�اف« ف�ي المواري�ث التحق�ت به�ا وكن�ت أس�جل كل ما أس�معه
العل�م ه�ذا  م�ع  االنطالق�ة  فكان�ت  ب�ه  المتعلق�ة  التماري�ن  وح�ل  لمراجعت�ه  وأع�ود 
اإلخ�الص ووض�ع الرجل المناس�ب ف�ي الم�كان المناس�ب وع�دم تغليب الواس�طة 
الحكوم�ي القط�اع  ف�ي  االعتب�ار  بعي�ن  أخذه�ا  م�ن  الب�د  أم�ور  الكف�اءات  وإنص�اف 
الطريق�ة  م�ن  »الس�كنية«  ب�إدارات  العم�ل  تطوي�ر  ف�ي  بمس�اهمتي  أفتخ�ر 
الكمبيوت�ر طري�ق  ع�ن  اإللكتروني�ة  الطريق�ة  إل�ى  ب�طء  م�ن  فيه�ا  وم�ا  اليدوي�ة 

حدثنا عن بدايتك وذكريات الطفولة.
أبصرت النور في منطق����ة اجلهراء القدمية 
وترعرعت داخل قرية صغيرة كان بها مسجدان 
فقط، وكان����ت منطقة زراعية فيها حركة وعمل 
وكان أهلها على قلب رجل واحد رغم بس����اطة 
احلال وقلة اإلمكانيات وبدأت مشواري التعليمي 
في البستان، وكانت فكرة البستان مثل الروضة 
اليوم محاولة لتأهيل الطفل وجعله يتأقلم مع 
احلياة الدراس����ية، وطبعا لم تكن هناك وسائل 
مواصالت حديثة مثل املوجودة اليوم، ثم انتقلت 
للدراسة االبتدائية فأخذت أساسيات اللغة العربية 
ووعيتها بشكل جيد السيما من مدرس مصري 
اسمه عبداجلواد اجلمل الذي كان مثاال للمدرس 
املخلص، ثم انتقلت إلى »املتوس����طة« ولم يكن 
معي إال قلة م����ن الطلبة لكنني تعلمت من تلك 
البدايات أنه البد من املثابرة والبد من الدراسة 

اجلادة.
في ظل هذه الظروف كيف كانت دراسة الثانوية 

وما الهوايات التي كنت حترص على ممارستها؟
فترة الثانوية أمضيتها في ثانوية الشويخ، 
وكانت بعي����دة عن بيتنا ولكنن����ي وجدت من 
يشجعني على العلم والتعلم مهما كانت الظروف 
فكنت أحب الدراسة وتستهويني املواد العلمية 
وخصوصا مادة الرياضيات، وفي وقت الفراغ 
كنت أمارس هواياتي من خالل نادي الشهداء قبل 
أن يسمى نادي اجلهراء وكان املكان الوحيد الذي 
منارس هوايتنا من خالله ولم يكن ناديا رياضيا 
فقط، بل كان يحتوي على مكتبة وجلنة ثقافية 
وفيه فرصة لشغل الوقت مبا يعود بالنفع، حتى 
األندية الصيفية في العطلة كانت مميزة بالنسبة 
لي فكنت أحرص على القراءة وأعتبرها وسيلة 
من وسائل الترفيه، فقرأت كل ما وقع بني يدي 
من الكتب األدبية والثقافية والفكرية حتى مجلة 
سمير وميكي وسوبر مان قرأتها دون ملل ودون 
أن أجد من يوجهني، وإضافة إلى ذلك كانت لي 
اهتمامات رياضية في كرة القدم وكرة اليد حتى 
أنني وصلت في كرة اليد إلى الفريق األول، لكنني 
لم أكمل مشوار الرياضة، حيث كنت دائما أضع 

الدراسة في مقدمة أولوياتي.

معاناة وتعلم

مبا أن املدرس��ة كانت بعيدة ع��ن منزلك هل 
وجدت معاناة في الذه��اب والعودة وماذا تعلمت 

من ذلك؟
ف����ي بداية األمر وج����دت معاناة كبيرة في 
مسألة الذهاب إلى املدرسة والعودة منها لبعد 
املدرسة عن البيت وكنت أحيانا مع مجموعة من 
الزمالء نقف في الطريق ونبحث عمن يوصلنا 
إلى منازلنا ثم أعطونا كروتا للمواصالت وأذكر 
حتى هذه اللحظة رقم اخلط املوصل إلى اجلهراء 
خط 103 وخط 11 بهذه الطريقة كنت أصل الى 
املدرسة وأعود إلى بيتي وفي االمتحانات كنت 
أسكن قريبا من املدرسة خوفا من تفويت موعد 
االمتحان، وتعلمت من ذل����ك اجللد واملثابرة 
ولكن حتت شعار »مجبر أخاك ال بطل« واآلن 

أصبحت تلك املعاناة مجرد ذكريات.
وم��اذا بعد التخ��رج من الثانوي��ة العامة أين 

اجتهت؟
بعد التخرج من الثانوية العامة دخلت إلى 
اجلامعة وتخصصت في احملاسبة وكنت من أول 
طلبة اجلهراء الذين يدخلون هذا التخصص، 
فكنت أذهب إلى اجلامعة وحدي ووجدت طريقة 
التعليم مختلفة والبيئة بالنسبة لي بيئة جديدة 
إال أنن����ي تأقلمت مع الوضع وكونت صداقات 
وعالقات اجتماعية مع الكثير من الطلبة، وكانت 
لي مشاركات رياضية مع منتخب اجلامعة الذي 
س����افرت معه أكثر من 4 مرات، أما األنش����طة 
األخرى فلم أكن أش����ارك فيها حتى أنه عندما 

أثناء احلديث عن مش���اركته في منتخب اجلامعة 
ذكر الداعية حمد األمير أنه سافر مع املنتخب 4 مرات، 
اثنتان إلى اخلرطوم ومثلهم���ا إلى القاهرة، وعندما 
س���ألته عن مش���اهداته في كال الدولتني أجاب قائال 
في اخلرط���وم وجدت طيبة لم أتصورها فالش���عب 
الس���وداني طيب وودود، وفي القاهرة وجدت العلم 

واحلضارة والرقي. 

ما بين الخرطوم والقاهرة طيبة ورقي

تغلبت على قل�ة المكتبات والكتب قديمًا فكنت أقصد العلماء لتلقي العلوم الش�رعية على أيديهم

حقق نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة في نشاطه الدعوي بموازاة تميزه في عمله الحكومي

حمد األمير: أعددت جدواًل يلخص علم المواريث
أثنى عليه الكثير من أهل العلم في الكويت والسعودية ومصر

ما أجمل أن يجعل اإلنسان رحلته في احلياة للبناء والتعمير في شتى املجاالت التي تفيد املجتمع 
وتس�اهم في رقيه، واألجمل عندما يس�خر الواحد منا جزءا من وقته للدعوة إلى اهلل، إذا كان ميلك 
املقومات لذلك. ضيفنا هذا األسبوع هو الداعية حمد بن صالح األمير الذي أبصر النور في منطقة 
اجلهراء وفيها تعلم في سنواته األولى مجتهدا حريصا على العلم واالستفادة، أما أوقات فراغه 
فكان يقضيها ف�ي املكتبة بني الكتب واملجلدات يقرأ في مختلف الفنون إلى أن انتقل 
بعد ذلك للدراسة في ثانوية الشويخ التي عاش فيها جتربة مفيدة تعلم منها اجللد 
واملثابرة ليس من أجل التحصيل العلمي فقط بل من أجل الذهاب والعودة، 
فقد كانت معاناة يروي لنا تفاصيلها. تخرج حمد األمير من الثانوية العامة 
ليلتحق بجامعة الكويت قس�م احملاس�بة، فكان من أبناء اجلهراء 
األوائل الذين دخلوا اجلامعة قسم احملاسبة، وفي اجلامعة كان 
أمام جتربة جديدة مليئة بالتحديات، إال أنه سرعان ما تأقلم 

معها ليحقق فيها جناحا ومتيزا، فقد كانت اهتماماته منصبة على الدراسة وبعض املشاركات الرياضية 
مع املنتخب اجلامعي وسار هكذا حتى أنهى الدراسة اجلامعية وكان األمل في السفر للخارج رغبة في 
اس�تكمال الدراسات العليا إال أن هذا املشروع تعذر ليبدأ رحلته مع العمل احلكومي. أشهر قليلة في 
ديوان احملاسبة بعدها سنوات طويلة في املؤسسة العامة لرعاية السكنية بدأ الرحلة موظفا ليتدرج في 
العديد من الوظائف اإلشرافية مخلصا في عمله محبا ملا يقدمه مهتما بنقل األعمال اليدوية إلى أعمال 
آلية، في رحلة طويلة جعلته يفضل العمل احلكومي على العمل اخلاص. أما رحلته الدعوية فقد كانت 
بدايتها من خالل طلب العلم الش�رعي على يد العديد من الدعاة والعلماء إما استماعا 
مباش�را أو عن طريق األشرطة، س�اعات من العمر أفناها في قراءة الكتب الدينية في 
شتى علومها ليبرز في علم املواريث بعد أن قرأ فيه والتحق بدورات أصبح اآلن يدرس 
هذا العلم. رحلة في العمل احلكومي مبوازاة أخرى في العمل الدعوي، وعبر هذا اللقاء 

نتعرف على أبرز احملطات في حياة الداعية حمد األمير.

.. ومتصفحا أحد الكتب في مكتبه )سعود سالم(حمد األمير متحدثا إلى الزميل ناصر اخلالدي بعد خروجهما للسير بني ربوع مزرعة في اجلهراء القدمية

روعة مزرعة الجهراء القديمة
أجرينا جزءا من اللقاء في مسجد عبداهلل اخللف في منطقة اجلهراء القدمية ثم 
خرجنا لنمشي بني البيوت باجتاه املزارع التي كانت مكانا مناسبا لنكمل احلديث مع 
منظر غاية في الروعة، وهناك توقف داعيتنا حمد األمير ليحدثني عن ذكريات قدمية 
جتمعه وهذه املزرعة التي طاملا كان يراجع فيها دروسه، وهي بالنسبة ألهل اجلهراء 

محل اعتزاز وتقدير وحق لهم ذلك ونسأل اهلل أن يبارك محصوالتها الزراعية.

الداعية حمد بن صالح إمام مسجد 
عبداهلل اخللف في اجلهراء القدمية


