
تعّلمت من عملي املعاملة احلسنة 
واألخالق ترغب اآلخرين في اإلسالم

يقــول احملامي منيف العجمي عن عمله بلجنة 
التعريف باإلسالم: عمل اخلير يجري في دماء أهل 
الكويت وبه عرفوا منذ القدم، فاللهم لك احلمد على 

هذا التوفيق واالختيار.
 عملت في ميدان العمل اخليري منذ زمن وكان 
أكثر شــيء يجذبني هو العمــل الدعوي وتعريف 
وهداية الناس لإلسالم، وكنت اتخذ من مقر مسجد 
املغفور له بإذن اهلل تعالى العم فهد سند العجمي 
مقرا ألعمالي وأنشــطتي الدعوية ولم أكن حينها 
التحقت بلجنة التعريف باإلسالم وبعد فترة قابلت 
د.جمال الشطي مدير عام اللجنة السابق وحرص 
علــى ان انضم لهــذه اللجنة املباركة وبفضل اهلل 
منذ ذلك الوقت وأنا اجتهد وأسعى لتطوير العمل 
الدعوي والتوعوي وعملت على حتسني وتطوير 
مشروع العمرة واحلج باللجنة وشهد بفضل اهلل 
نقلــة نوعية، حيــث تكفل أهــل الكويت برحالت 
عمرة كاملة. وفيما يخص املشاريع فهناك تواصل 
مباشر مع املتبرعني، واحرص على تفعيل عناصر 
املتابعة احلثيثة وأهتم جدا بتوثيق أعمالي بالصورة 
والفيديو وأهدي املتبرع تقريرا كامال عن مشاريعه 

التي دعمها.
من املواقف املؤثرة التي قابلتها في العمل الدعوي 
كنت أحرص خالل رحالت العمرة واحلج على ان 
أسافر مع املهتدين واجلاليات وأعمل على راحتهم 
وأتفقدهم وأقوم على خدمتهم وســبحان اهلل في 
إحدى رحالت احلج وأثناء السير ملسافات طويلة 

والعناء والتعب أصبت بإرهاق شديد وكان من ضمن 
الوفــد مهتد فلبيني من ضمن وفد احلج فقام هذا 
املهتدي بعمل »مساج« لي وبعد ان انتهى من عمله 
قمت بتقبيل يده شكرا وعرفانا بجميله وتعاونه، 
فالحظت تعجبه ملاذا فعلت هذا فأنت أكبرنا ســنا 
وتقــوم على راحتنا قلت له أنتم اخواني وأنا هنا 

من أجل راحتكم وخدمتكم.
تعلمت من عملي في التعريف باإلسالم ان باب 
املعاملة احلسنة واألخالق الرفيعة هو العامل األول 
في حتبيــب وترغيب الطرف اآلخر في اإلســالم، 
فعندمــا نعطي العامل أجره فــي موعده ونعامله 
بالتي هي أحسن ونعطف عليه وال نحمله ونكلفه 
مبا ال يطيق حلظتها سيبدأ اإلسالم يطرق قلبه وان 
لم يحدث فنحن قد اخذنا األجر باملعاملة احلسنة 
التي أمرنــا بها الدين احلنيف، حفظ اهلل الكويت 

وأهلها من كل سوء وسائر بالد املسلمني.
وأحدثنــا بفضل اهلل جل وعــال وتوفيقه نقلة 
نوعية فــي العمل الدعوي مبنطقــة الوفرة كأول 
مؤسسة دعوية وخيرية وثقافية تتواجد باحلقول 
واملزارع، فقمنا بعمل مسح شامل للمزارع وعددها 
واجلنســيات العاملة في كل مزرعة والديانة التي 
تتبعها واألوقات التي تناسب هذه العمالة لزيارتها 
ودعوتها لإلسالم فأصبح لدينا قاعدة بيانات شاملة 
ومن خالل معطيات هذه البيانات مت توفير الدعاة 
الناطقــني بنفس لغات اجلاليات املتواجدة وكذلك 

توفير الكتيبات واملطويات.

أي سورة تعجبك؟!
ومن طرائف الصيام أن أحدهم ســأل طفيليا ذات يوم: 

اي سورة تعجبك في القرآن؟
فأجاب: سورة املائدة، وقيل له: فأي اآليات منه؟ فقال له: 

)ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ـ احلجر:3(.
كان من عادة عمر بن عبدالعزيــز وهو والي املدينة ان 
يصلي في رمضان الصلوات اخلمس كلها في مسجد رسول 
اهلل ژ وبينما هو يصلي العصر رأى اعرابيا يأكل بجانب 

قبر الرسول، فدنا منه فقال له: أمريض أنت؟!
قال: ال.

قال: أعلى سفر؟
قال: ال.

قال: فما لك مفطر والناس صائمون؟!
قال األعرابــي: انكم جتدون الطعام فتصومون، وانا ان 

وجدته ال أدعه يفلت مني.
ثم أنشد:

ماذا تقول لبائس متوحد
كالوعل في شعب اجلبال يقيم

يصطاد أفراخ القطا لطعامه
وبنوه أنضاء الهموم جثوم

والقوم صاموا الشهر عند حلوله
لكنه طول احلياة يصوم

كان أحد الفقراء يسكن في بيت قدمي، وكان يسمع لسقفه 
قرقعة مستمرة ألي حركة، فلما جاء صاحب املنزل، قال له 

الساكن: أصلح السقف، أصلح اهلل حالك.
فأجابه صاحب املنزل: ال تخف، إن السقف صائم يسبح ربه.
فقال الساكن: أخشى بعد اإلفطار ان يطيل السجود وهو 

يصلي القيام، فال يقوم وال أقوم!

في عهد السلطان محمد الناصر بن قالوون جاء رمضان 
شتاء، وكانت السماء مغيمة فلم تثبت رؤية الهالل رسميا، 
فأجمع الناس على عدم الصيام، ولكن حدث ان زوجة مفتي 
البلد كانت تتراءى الهالل من فوق ســطح منزلها ـ وكانت 

حديدة البصر ـ فرأته من خالل السحاب!
فأخبــرت زوجها بذلك فصدقها، وذهب الى الســلطان 
فقص عليه القصة، فاستدعاها الســلطان وأحلفها اليمني، 
فصدقها احلضور وأعلنت رؤية هالل رمضان رســميا من 

جديد وصام الناس.
وقد وظفت هذه املرأة بعد ذلك شاهدة لرؤية الهالل رسميا، 
ولم يحدث قبل هذه السيدة وال بعدها ان فازت سيدة مبثل 

هذا التقدير، حتى أصبحت تقوم مقام املناظير املعظمة.

 د.محمد الحمود النجدي

رحلتي

أخطاء الصائمينللمرأة الصائمة

اعتكفي في بيتك 
االصل في االعتكاف ان يتم في املســاجد لقول اهلل تعالى: 
)وال تباشروهن وانتم عاكفون في املساجد( ويجوز للمرأة ان 
تعتكف في املســجد بشــرط ان تكون في مأمن أي ال يحدث 
اختالط بني الرجال والنســاء وال تتعرض ملا نهى عنه الشرع 
وان يكون املســجد قريبا ممن بيتها، ولكن اعتكاف املرأة في 
بيتهــا أفضل اآلن الن اعتكافها في املســجد قد يضيع عليها 
مصاحلها ومصالح اسرتها وقد يجلب عليها الكثير من املتاعب، 
واالعتكاف له آداب يجب ان تأخذ بها املرأة لكي يصبح اعتكافا 
ومنها حبس اجلوارح عن املعاصي واســتغالل الوقت كله في 
العبادة والطاعة وذكر اهلل سبحانه وتعالى وتالوة القرآن الكرمي 
وعدم التعلق بزخارف الدنيا، وايضا ان تكون املرأة طاهرة فال 
يجوز االعتكاف للحائض والنفســاء والبد من استئذان الزوج 
فإذا رفض اعتكافها باملسجد يجب ان تطيعه وتعتكف في بيتها.

موافقة الزوج .. شرط
ألن من شروط صحة اعتكاف املرأة : إذن الزوج وموافقته 
جلواز اعتــكاف زوجته، وكذا غير املتزوجة فال بد من موافقة 
وليها، ويشــهد لهذا روايات احلديث ففي رواية: »فاستأذنت 
حفصة عائشة أن تضرب خباء«، وفي  رواية »فاستأذنته عائشة 

فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت«.

نوم النهار
ومن االخطاء: سهر الليالي ونوم النهار، فبعض الناس 
يجتهــد بالليل باال ينام، من اجل ان ينام بالنهار فترة 
طويلة، ففي بعض البالد احلياة في رمضان مستمرة، 
وفي بعض بالد اهلل اثناء النهار تكون الشوارع فارغة، 
وال تبدأ احلركة اال اذا أذن الظهر، فينامون من بعد الفجر 
الى الظهر، وهذا للذي يصلي فيهم، اما الذي ال يصلي 
بينهم فينام الى العصر، او ينام الى قرب وقت االفطار، 
فمثل هذا املســكني هو صائم، ولكن ليس اجره كأجر 
االنســان الذي ميشي في مناكب االرض ويسعى على 
رزقه، ويعمل بطاعة ربه في اثناء النهار، فقد قال النبي 
املختار عليه الصالة والسالم: »أجرك على قدر نصبك«.
أما من ينام النهار كله ويستيقظ عند الفطور فإنه 
يأثم ألنه ترك الصلوات مع أن الصلوات آكد من الصيام 
وألزم، بل ال يصح الصيام ممن ال يصلي، واألمر خطير 
جدا، والسهر الذي يسبب النوم عن أداء الصالة سهر 
محرم وإذا كان سهرا على لهو ولعب أو فعل محرمات فإن 
األمر أخطر، واملعاصي يعظم إثمها ويشتد خطرها في 
رمضان ومن األزمنة واألمكنة الفاضلة أشد من غيرها.

من التراث العربي

عظمة الخالق

أمر قهري
ما حكم صيام من اســتيقظ بنهار رمضان ووجد 

نفسه انه قد احتلم اثناء نومه؟
٭ صيامه صحيح، الن االحتالم امر قهري ليس بيده، 

فال يفسد صيامه باالحتالم.
وعليه ان يغتسل ويتم صومه، حلديث عائشة رضي 
اهلل عنها قالت: »سئل رسول اهلل ژ عن الرجل يجد 
البلل وال يذكر احتالما؟ قال: يغتســل، وعن الرجل 
يرى انه قد احتلم ولم يجد بلال؟ قال: »ال غسل عليه« 
قالت ام سلمة: يا رسول اهلل، هل على املرأة ترى ذلك 
غسل؟ قال: نعم، ان النساء شقائق الرجال«. رواه ابو 

داود والترمذي، واهلل تعالى اعلم.

أذكار رمضان
مــا االذكار الصحيحــة املأثورة عــن النبي ژ 

عند االفطار؟
٭ ثبت عن ابــن عمر رضي اهلل عنهما انه قال: كان 
رســول اهلل ژ اذا افطر قال: »ذهب الظمأ، وابتلت 

العروق، وثبت االجر ان شاء اهلل«.
رواه ابو داود والنسائي في الكبرى والدارقطني واحلاكم.
وقال الدارقطني: تفرد به احلسني بن واقد، واسناده 

حسن، وهو كما قال.
واما حديــث: »كان النبي ژ اذا افطر قال: اللهم لك 
صمنا، وعلى رزقك افطرنا، اللهم تقبل منا انك انت 

السميع العليم«.
فرواه الدارقطنــي: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، 
والطبراني عن انس رضي اهلل عنه، واسانيده ضعيفة 
جدا، واشــار الى ضعفه ابن القيم فــي »زاد املعاد« 

بقوله: وال يثبت.
وقال احلافظ ابن حجر في التلخيص: سنده ضعيف.

سحب الدم
ما حكم أخذ حتاليل الدم نهار رمضان؟

٭ أخذ عينة من الدم ال يفطر املريض، وليس هي 
في حكم احلجامة.

وإن قيل: إنها في حكمها، فإنها تكره إذا كان املأخوذ 
من الدم كثيرا، ملا روى البخاري )4/174(: عن ثابت 
البناني قال: ُسئل أنس بن مالك ÿ: أكنتم تكرهون 

احلجامة للصائم؟ قال: ال، إال من أجل الضعف.

رحلة عمرة الشيخة سلوى صباح االحمد رحمها اهلل

حشرة غريبة من نوعها تدعى دب 
املاء ويبلــغ طولها اقل من مليمتر 
قام العلماء بتجميدها ملدة 30 عاما 
للحياة من  انها عــادت  والعجيب 
جديد، وهذا ما آثار دهشة العلماء 
اذ اعتبروها قد ماتت بعد هذا الزمن 
ولكنهــا بعثت من جديد ولكن هل 
أنبأ القرآن عن مثل هذه الظاهرة؟ 
يقول اهلل تعالى: ) يخرج احلي من 
امليت ويخرج امليت من احلي ويحيي 
االرض بعد موتها وكذلك تخرجون( 

سبحان اهلل!

حشرة تعود للحياة
بعد 30 عاماً

إعداد: ليلى الشافعي
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اذا كانت التربية الروحية من أهم أهداف 
الصيام فإنها في الوقت نفسه الهدف األسمى 
للعبادات كلها في اإلسالم، وهي أيضا الثمرة 
التي وضعت مــن أجلها النظريات التربوية 
احلديثة لذلك نتساءل: كيف نستثمر الصيام 
في تزكية سلوكيات النشء والشباب؟ ومبا ان 
العبادات اإلسالمية ليست مجرد كلمات تقال 
وحركات تؤدى، فإن لشهر الصوم والعبادات 
آثار محمودة على الفرد واملجتمع، ما هي هذه 

اآلثار وكيف ننميها؟
يرى د.سعد العنزي ان تعويد الطفل على 
الصوم يجب ان يقترن باملفاهيم التي تربطه 
وتدربه على مكارم األخالق، فمن خالل الصوم 
الذي هو سر بني العبد وربه يتعود الطفل على 
املراقبة الذاتية واألمانة في عالقته بربه ومبن 
حوله وباملجتمع بصفة عامة وهو سلوك نحن 
في أمس احلاجة الى ترسيخه في نفوس النشء 
والشباب في املرحلة الراهنة، كما ان الفرحة 
والعيدية التي يحصل عليها الطفل بعد فطره 

يجــب ان تقترن في ذهنه من خالل املربني 
بــأن املكافأة ال تأتي اال بعد العطاء والصبر 
العطاء واإلحساس باآلخرين  لتعويده على 
طول حياته حتى ال يجنح للســلوك السيئ 
الذي يتسلل الى سبل األخذ دون ان يعطي، 
وهذا يتضح حاليا في األطفال والشباب الذين 
يهملون دروسهم ويحاولون احلصول على 
أعلى الدرجات في االمتحانات بالغش أو بسبل 

التحايل األخرى.
ولفت الــى ان التدريب علــى الصيام 
شهرا كامال بالنسبة للنشء مبحض إرادتهم 
وامتناعهم عن االستمتاع مبا أحله اهلل خضوعا 
ألوامره في شــهر رمضان كفيل بتدريب 
األطفــال الكبار على جتنب احملرمات طوال 
حياتهم ألنهم اذا امتنعوا عن املباح في باقي 
أشهر العام فأولى بهم ان يستطيعوا االمتناع 

عن احملرمات.
 وجميع العبادات في اإلسالم الهدف منها 
ان تستثمر في سلوكيات العباد ومعامالتهم 

حتى ال تتحول الى طقوس شكلية ألن الهدف 
من الشريعة اإلسالم اعمار املجتمع والنهوض 
به حتى يكون املجتمع اإلسالمي هو اليد العليا 
علــى غيره من املجتمعات وحتى ال يتحول 
الى كيان ضعيف، واملؤمن القوي خير وأحب 
إلى اهلل من املؤمن الضعيف، وفي كل خير، 
وقوة األفراد تتبعها بالضرورة قوة املجتمعات 

التي يعيشون فيها.

مسؤولية اجتماعية
القرآن باجلمعية  وتضيف مسؤولة دار 
التطوعية النســائية طيبة آل الهيد ان هناك 
رباطا وثيقا بني ما فرضه اهلل على العباد وبني 
ترسيخ أمهات مكارم األخالق في سلوكياتهم 
ويبرز هذا املفهوم في شعيرة الصوم بصفة 
خاصة حيث ال يقبل الصوم في رمضان ويعلق 
ثوابه حتى يشعر الصائم بالفقراء واحملتاجني 
ويعطيهم حقهم من صدقة الفطر، وقد ربط 
رسول اهلل ژ بني الصوم وبني حتمل أذى 

الناس والصبر على مضايقاتهم فإن ســب 
أحدهم الصائم أو شامته أمره رسولنا بالصبر 
وليقل: اني صائم اني صائم، كما حضنا ديننا 
احلنيف على االكثار من أعمال البر في هذا 
الشهر ألن ثوابها أعظم وبذلك ندرب النشء 
على السلوكيات الفاضلة التي تنهض ببيئته 

ومجتمعه املليء بذوي احلاجات.
وزادت، فيجب ان نبث في نفوس النشء 
العمرية  املراحل  األطفال والنشء مبختلف 
التوحيد والوحدة،  قيمتني تربويتني همــا 
فالوحدة في أسمى صورها جندها في توحد 
أفراد املجتمع جميعا  العادات والتقاليد بني 
مبختلف فئاته، اما التوحيد فيتجلى بشهر 
الصيام في اشــعار الطفل بأن الصيام سر 
بني العبد وربه وانه العبادة الوحيدة التي ال 
تشــوبها رياء فتقوى لديه قيمة توحيد اهلل 
واإلميان به كمسير حلركة الكون ومراقب 
لكل صغيرة وكبيرة فيه حتى خائنة األعني 

وما تخفي الصدور.

تحقيق
علموا أوالدكم فوائد الصيام

الداعية طيبة آل هيد د. سعد العنزي

العنزي: إذا تعود 
الطفل على 
االمتناع عن املباح 
لن يجترئ على 
احملرمات

آل الهيد: شهر 
رمضان يرسخ 

في نفوس النشء 
قيمة الوحدة 

والتوحيد


