
قال احلاخام اليهودي: ونحن أيضًا في شريعتنا 
ال نصافح النساء األجنبيات

يروي د.راشد العليمي عن رحلة من ضمن رحالته 
الدعوية ومنها الى الدمنارك يقول:

بفضل اهلل تعالى توجهت للعديد من دول العالم 
لعمل احملاضرات والدروس الشرعية.

ومــن الــدول التي تكــررت الزيارات لهــا، مملكة 
الدمنارك، وهي التي حتمــل تاريخا حضاريا قدميا، 
وقد بدأت الزيارات لها منذ ما يقرب من تسع سنوات، 
وتنطلــق الزيارة من مركز وقف التجمع اإلســالمي، 
والــذي كان للمتبرعــن خاصة فــي الكويت وأيضا 
فــي بعــض دول اخلليــج. وأنا على علم بــأن هناك 
من يســتغرب من الدعوة وبناء مراكز إســالمية في 
الدمنارك، والتي انتشر عنها اخلبر مبوقفها املعادي 
للنبي ژ وذلك بنشر صور مسيئة له! وأقول هذا كله 
في غير محله، فمن خالل زياراتي املتكررة للدمنارك 
وجدت لديهم رعاية رائعة للنظام العام وقوة األمن 
عندهم، مع حســن التعامل خصوصــا من احلكومة 
للمسلمن، وتوفير ما يحتاجونه من أمور في حياتهم 
اليومية، وايضا في ممارسة عباداتهم. أما عن قضية 
الرســومات املسيئة للنبي ژ فأقول لتوضيح األمر 
وبكل تعقل وحيادية ونصرة شــرعية، ان اإلســاءة 
كانــت من فــرد في الدمنارك، ولم يكــن للحكومة او 
عموم الشــعب اي شأن فيها، وهذا التصرف ينطلق 
عندهم من مشروعية حرية التعبير والرأي لكل فرد 
مبا يراه، ومن كانت عنده اي شكوى بخصوص هذا 
الــرأي فمن حقه التقدم للجهات القانونية للنظر في 
دعواه، ومن هذا املنطلق سارعت املؤسسات اإلسالمية 
هناك، مبخاطبة احلكومة، والتي تعاونت معهم بكل 
وضوح في إبداء عدم موافقتها على صنع ذاك الشخص 
وغيره، ومت احتواء املشكلة بكل تعقل وقانونية، لكن 
األمر لم يستوعبه بعض املندفعن من خارج الدمنارك 
فقاموا بتأجيج املسلمن من داخلها، ولم يعرفوا كيف 
تتعامل بقية املراكز اإلسالمية خارج الدمنارك واتخذوا 
موقفا فيه تسرع وعدم فهم ألبعاد القضية، وجعلوا 
الصورة ســيئة متاما جتاه مملكة الدمنارك وشعبها 
كافة، وذلك بالدعوة ملقاطعة شاملة، وكانت في غير 

محلها. فكانــت البداية أن قرر بعض االخوة شــراء 
مركــز، فينطلقون من خالله إلطالق حملة حضارية 
دعوية تعريفية بدين اإلسالم احلنيف ونبيه الكرمي 
ژ، فقاموا بطباعة املنشــورات التعريفية باإلسالم 
الكــرمي وقاموا بتوزيعها ونشــرها بــن الناس وفي 
الطرقات واألسواق العامة، فأقبل على املركز الكثير 
ممن يســألون عن اإلسالم وعن حب املسلمن للنبي 
وسر دفاعهم عنه، فمنهم من سأل فوجد ضالته فأسلم، 
ومنهم تفهم فأحجم، ومنهم من سمع كالم اهلل ألول 
مرة وذهب يسأل ويبحث، ومنهم من أعرض فبلغته 
الرســالة وأمره الــى اهلل. ومن الطرائف التي وقعت 
هناك، ان رئيس مركز وقف التجمع وهو الشيخ أسامة 
الســعدي أوقفه أحد رجال الشرطة ملخالفة مرورية، 
وبعد احملادثة بن الشرطي والشيخ أسامة، السعدي، 
وبعد احملادثة بن الشــرطي والشــيخ أســامة، نظر 
الشرطي لوجه الشــيخ أسامة وشعر كأن في نفسه 
شــيئا، فقال له: أرى كأنك غيــر موافق على ما قمت 
عليه؟ فقال الشيخ: نعم، فما كان من الشرطي إال ان 
توجه لسيارة الشرطة وأحضر ورقة، فنظر الشيخ 
اليها فإذا فيها شكوى يستطيع الشيخ أسامة ان يكتب 
فيها ما يريد لتقدميها للمحكمة مع املخالفة، وبالفعل 
مت حضور الشرطي بعد ثالثة ايام أمام القاضي ومعهم 
الشيخ، ومت إنصاف الشيخ بإلغاء املخالفة عنه. وقد 
مت عمل لقاء في مركز جتمع الوقف مع كبير حاخامات 
اليهود، والذي كانت لتصريحاته األثر البالغ في نظرة 
الدمناركين الى روعة التعاليم اإلسالمية والتي اعترف 
هذا احلاخام بها، ملا سألت احدى الصحافيات الشيخ 
اسامة السعدي، عن عدم مصافحة املسلمن للنساء، 
فأجاب احلاخام اليهودي عن اعضاء املركز اإلسالمي، 
وقال: ونحن ايضا في شريعتنا ال نرى املصافحة مع 
النســاء األجنبيات! فكان لهذا اللقاء احلواري والذي 
تناقلته الصحافة الدمناركية االثر البالغ في التفات 
النــاس الى هذا املركز للتعرف على تعاليم اإلســالم 
ودراســة أحكامه بعيدا عن الصورة املغلوطة والتي 

تتناقلها بعض الفضائيات.

األعرابي والسلطان
قيل: قدم أعرابي الى السلطان فقال له: قل احلق 
وإال أوجعتك ضربا، فقال له: وانت فاعمل به، فواهلل 

ما أوعدك اهلل على تركه أعظم مما توعدني به.

أين ربك؟
نظر أحدهم الى أعرابي في شملة غائر العينني، 
مشرف احلاجبني، ناتئ اجلبهة، فقال له: يا أعرابي، 

أين ربك؟ قال: باملرصاد.

كيف دينك؟
وقيل ألعرابي: كيف انت في دينك؟ قال: أخرقه 

باملعاصي، وأرقعه باالستغفار.

ال تكلمك الشملة بل من فيها
قيل: دخل أعرابي على بعض امللوك في شملة 
شعر، فلما رآه أعرض عنه، فقال له: إن الشملة ال 

تكلمك، وإمنا يكلمك من فيها.

أنت ممن يجري في ميداننا
قيل: شهد أعرابي عند سوار القاضي بشهادة، 
فقال له: يا أعرابي، ان ميداننا ال يجري من العتاق 
فيه إال اجلياد، قال: لئن كشــفت لتجدني عثورا، 
فسأل عنه سوار، فأخبر بفضل وصالح، فقال له: 
يــا أعرابي، انت ممن يجري في ميداننا، قال: ذلك 

بستر اهلل.

ال ُتقم الصالة...
قيل: خطب رجل خطبة نكاح، وأعرابي حاضر، 
فقال: احلمد هلل، احمده واســتعينه واتوكل عليه، 
واشــهد ان ال إله إال اهلل وحده ال شــريك له، وان 
محمدا عبده ورسوله، حي على الصالة، حي على 
الفالح، فقال االعرابــي: ال تقم الصالة فإني على 

غير وضوء.

 د.محمد الحمود النجدي

رحلتي

أخطاء الصائمينللمرأة الصائمة

ساهمي في مشاريع اخلير
على املرأة الصائمة ان تبادر باملساهمة في مشاريع 
اخلير والتطوع في اجلمعيــات واللجان اخليرية 
ملساعدة احملتاجني والفقراء أو كفالة األيتام، عودي 
نفســك وعودي يدك على اإلنفاق في سبيل اهلل 
وتذكري كم تنفقني من األموال في شراء املالبس 
واإلكسســوارات والذهب واألحذية، وتذكري ان 
الرسول ژ كان أجود ما يكون في رمضان، ولو 
ان تتصدقي بشــيء من ُحليّك كما كان سلفك من 
الصحابيات لتجدي زخرها في اآلخرة. واعمال اخلير 
كثيرة ومتنوعة وفي شهر رمضان يعودك الصوم 
على فوائد كثيرة منها التربية والشعور بحال الفقراء 
وتطهير النفوس وتهذيب األخالق، وعودي أطفالك 
على املبادرة بالعمل اخليــري ولو بالتبرع بجزء 
من مصروفهم للفقراء واحذري التقتير واحذري 
اإلسراف، وقصي على أوالدك قصص اإليثار وكم 
ضحى الصحابة في سبيل الدعوة الى اهلل واذكري 
لهم تبرع عثمان بــن عفان ÿ بكل ماله وكذلك 

أبوبكر الصديق ÿ وغيرهم.

التسويف
قضية التسويف هذه مشكلة كبيرة، داء كبير يحرم 
من خيرات كثيرة دنيوية واخروية، والتسويف عادة 
يحدث للمهمات الضخمــة والصعبة، متى يبدأ الناس 
يؤجلون ويسوفون؟ عندما تكون املسألة صعبة، فلذلك 
يجد في نفســه دافعا للتأخير، والبد ان تعلم ايها االخ 
املسلم الفرق بني التسويف والتريث، فالتريث يعني انك 
تنتظر الفرصة املناسبة، قد تكون االمكانات واالدوات 
عندك غير متوافرة، لم يحن الوقت املناسب بعد، بينما 
التسويف انت تدفع االمر مع استطاعتك ان تعمله اآلن، 
واحلاجة اليــه قد قامت، ووقته قد حان، ولكنك تتعذر 
بأعذار واهية، تقول: ما عندي وقت، ال استطيع ان افعله 
وحدي، انتظر من غيري ان يساعدني، سأحاول.. سأحاول.

وهناك بعض الناس يشغلون انفسهم بقضايا تشعرهم 
بانهم يســتفيدون، مع انهم غفلوا عن امور اساســية 
كثيرة، فيتهرب من الشيء املهم ويؤجله، ويشغل نفسه 
بأشياء تافهة وجانبية، فلو ان انسانا عنده غدا امتحان، 
املفروض ان ينشغل به، ولكنك جتد انه يرتب الطاولة 
واخلزانة والكتب، وينشغل بهذه االشياء، ويقنع نفسه 
انه يفعل شيئا مهما، بينما هو غافل عن الشيء االساسي.

من التراث العربي

عظمة الخالق

حفظ القرآن
السؤال: الذي يحفظ القرآن ما األفضل له في شهر 
رمضان: هل مواصلة حفظه، أم التالوة من املصحف؟
اجلواب: األفضل له اجلمع بني األمرين، لئال يفوته 

شيء من اخلير، ولئال ينسى ما حفظه.
فيجعــل مثال النهار لتالوة القــرآن، والليل للحفظ 

واملراجعة، فيحوز الفضل كله.
أو يجعل النهار للحفظ، ويقوم بالليل مبا حفظ في 

النهار من اآليات.
وقد ورد في احلديث »وإذا قام صاحب القرآن فقرأه 
بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه« رواه مسلم.

بعد قولــه ژ »إمنا مثل صاحب القرآن كمثل اإلبل 
املعقلة، إذا عاهد عليها أمسكها، وإذا أطلقها ذهبت«.

اللولب
السؤال: هل تركيب اللولب في أثناء الصيام يفطر؟ 

وكذا الفحص للنساء؟
اجلواب: تركيب اللولــب ال يفطر، ألنه ليس طعاما 
يستفيد منه اجلســم وال شرابا، إمنا هو حلقة أو أداة 

توضع في الرحم ملنع احلمل.
ومثله الفحص للرحم بالســونار، بإدخال األداة في 

الرحم للفحص، ليس من املفطرات.

شربت املاء في الصباح
الســؤال: أنني بت ليلة رمضان على أساس أنني 
غير طاهرة، وفي الصباح شربت املاء ولكني طهرت 
في الصباح أعلم أنه علي صيام ذلك اليوم، وهل علي 

كفارة أو أي شيء آخر؟
اجلواب: ال يصح الصيام إال بنية على طهر قبل الفجر، 
فمن طهرت قبل الفجر ولم تنو، فإنه ال يصح صومها.

ومن رأت الطهر بعد الفجر، فال يصح صيامها كذلك، 
ولو لم تأكل شــيئا، حلديث »من لم يجمع الصيام قبل 
الفجر، فال صيام له« رواه أبــوداود )2454( باب النية 

في الصيام.
ومن أفطرت بعذر أول النهار، فلها أن تفطر بقية اليوم.
ومثلها املسافر لو قدم البلد مفطرا له أن يفطر بقية 

.ÿ يومه، كما قاله ابن مسعود
وغيره وهو الصحيح من أقوال أهل العلم.

د.راشد العليمي أثناء محاضرته في الدمنارك

دراســات كثيرة أجريت على عالم 
النحل وتشير الدراسات الى ان النحل 
شديد الذكاء ويتعلم بسرعة هائلة 
حتى ان النحــل يحلم اثناء النوم، 
ودماغ النحلة يبقى في حالة نشاط 
أثناء النوم ويقوم بتخزين املعلومات 
ومعاجلتها وتنظيمها بشكل مذهل 
ولذلك فإن اهلل كرم هذه النحلة بل 
وأوحى اليها فقال: )وأوحى ربك الى 
النحل أن اتخذي من اجلبال بيوتا 

ومن الشجر ومما يعرشون(.

النحل يحلم

إعداد: ليلى الشافعي

PDF الثالثاء ٢٠ يونيو ٢٠١٧ملشاهدة الصفحة

1 6
حني نزل القرآن الكرمي من الســماء جاء 
متكامال متوازنا يحتوي على كل ما يحتاج 
اليه االنسان من بيان سماوي يكفل له احلياة 
الطيبة على االرض وفي اآلخرة، وقد بني القرآن 
امور الدنيا والدين بأفضل القوانني والشرائع 
واكــرم االخالق، وفي هذه االيام الروحانية 
نستمد القوة من شهر التراحم لتعود لالمة 
االسالمية قوتها ومتاسكها. وحول ما ميكن 
ان نخــرج به من ايام القرب من اهلل وعالقة 
القرآن بحياة البشرية، نتعرف على ذلك من 

خالل االسطر التالية:
يوضح د.جلوي اجلميعة ان عالقة الناس 
بالقرآن ال تدخل في حيز املكان او الزمان وال 
ابتداء لها وال انتهاء، لذا وجب ان تكون الصلة 
به دائمة ومتصلة ما دامت احلياة مستمرة، فهو 
كتاب رحمة وحتدي ممن نازعته نفسه وحدثه 
شــيطانه بغير كالم اهلل، ففي القرآن للناس 
البشير والنذير واخلير والسالم والدعوة الى 
االحتاد والقوة وتعجب من اختالف املسلمني 

وتشتت جمعهم حتى هان عليهم دينهم، وقد 
توعد اهلل املعرضني عن الدين بقوله تعالى )فإن 
اعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمود(، وال يلزم ان تكون الصاعقة جماعية 
وكارثة من كوارث الطبيعة التي تصيب املاليني، 
بل احيانا تصيب فــردا بعينه، فما بالنا لو 
متزقنا وقد مستنا فعال الصاعقة من جراء 
تفرقنا، والصلح جائز بني املسلمني اال صلحا 
احل حراما او حرم حالال، واذا كان الرسول 
ژ ارشدنا الى ان الرجوع عن قضية او حكم 
بعد ترٍو وتفكر يكون عودة الى احلق وخيرا 
من التمادي في الباطل والتعنت، وهذا حالنا، 
واذا كانت االيام الرمضانية تسمو بالنفوس 
فال بد من ترتيب االوراق واتخاذ شهر التراحم 
بداية للتمسك بالدين االسالمي الذي يدعو 
الى الوحدة ويبغض الفرقة، وقد قال رسول 
اهلل ژ: »ال تخــادع اهلل فإنه من يخادع اهلل 
يخدعه اهلل ونفسه يخدع لو يشعر، قالوا يا 
رسول اهلل وكيف يخادع اهلل؟ قال: تعمل مبا 

امــرك اهلل به وتطلب به غيره«، ما عاد وقت 
كي نتجاهل ما وصل اليه وضع املسلمني وآن 
االوان للعودة للتماسك والترابط الذي نراه 
في تكاتف املسلمني الصائمني القريبني من 

اهلل ومن اجل رضاء اهلل.

مجال خصب
ويؤكد د.صالح الراشــد ان لقاء االخوة 
واحلب والرحمة للمسلمني في شهر رمضان 
يحمسنا الى مراجعة النفس ليس على املستويني 
الفردي واملجتمعي بل االنســاني، فالهداية 
االسالمية تدعو الى التفكير والعقل والقلب 
ايضا وحتكمهم فيمــا وصل اليه حاضرنا، 
واستثمار تلك النفحات مجال خصب لتقوية 
االفــكار والدعوة الى نقاء املســلم من اجل 
خلق موقف محدد جتاه الهدف النفسي الذي 
يؤرقنا، وهو ملــاذا وصل بنا احلال الى هذا 
الوضع؟ للوقوف مرة اخرى الستعادة القوة 
وهي النداء للرجوع الى الصواب مستهدفني 

التأثير والتأثير بتلك الروحانيات التي يتمتع 
بها املسلم اليوم.

الدعوة  وحث املســلمني على تكثيــف 
الســتثمار هذا املد الروحاني الذي نعيشه 
في رحاب شهر الصوم من اجل يقظة املسلم 
لقوة دينه، فها هو يتراحم ويعطف ويتسامح 
كأفضل صورة للشخصية املسلمة، فلم ال 
نكون هكذا على مدار العام بأكمله؟ فالضمير 
ال يعمــل او يغيب بتوقيت الشــهر املبارك 
بل الــوازع الديني الذي يتمثل ويتبلور في 
تصرفات الصائم، فاملمارسات اخلاطئة التي 
تبدر من بعض املسلمني طوال العام ليست من 
الدعوة الى االسالم الذي يدعونا الى السير على 
هدي القرآن من اجل السالم وخير البشرية 
بأكملها، مشيرا الى ان االنسان الذي يعكس 
في شخصيته وسلوكه املعاني والقيم التي 
يدعو اليها االسالم كالتراحم واملودة والتواصل 
اهل الى ان يقوي نفسه بالدين الذي نتنفسه 

ونعيش به.

تحقيق
كيف نستخدم روحانيات رمضان في تقوية الشخصية املسلمة؟

د.صالح الراشد د.جلوي اجلميعة

اجلميعة: آن األوان 
للعودة للتماسك 
والترابط الذي نراه 
في تكاتف املسلمني 
الصائمني

الراشد: الضمير 
ال يعمل أو يغيب 

بتوقيت الشهر 
املبارك بل الوازع 

الديني


