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تقديم
فضيلة الدكتور أمحد الكوفحي
املستشار الرشعي للمرشوع

احلمد هلل الذي ابتدأ نزول كتابه بآيات سورة العلق
اخلمس األوىل؛ التي أمرت بالقراءة مرتني ،ونصت عىل
التعلم بالقلم ،وعىل منّة اهلل عىل عبادهَ “ :ع َّل َم إْ ِ
نس َ
ان َما
ال َ
لمَْ َي ْع َل ْم” (العلق ،)5:والصالة والسالم عىل من كان أصدق
وصف له« :كان ُخلقه القرآن»((( وريض اهلل عن الصحابة
أمجعني والتابعني ومن اتبعهم بإحسان من أعالم اهلداية اىل
يوم الدين وبعد:
فقد رشفني أخواي الكريامن األستاذ حممود الرشيدة:
واملدرب يف مرشوع وقاية الشباب» واألستاذ مفيد
«الباحث
ّ
رسحان« :مدير مجعية العفاف اخلريية» التي حتمل املرشوع
((( رواه البخاري يف األدب املفرد ،باب من دعا اهلل أن حيسن خلقه،
احلديث رقم ،308 :ج ،1 :ص .115 :دارالبشائر اإلسالمية –
بريوت ،ط1989 ،3 :م ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي.

7

يف األردن فكرا وتطبيقا؛ رشفاين بطلبهام ا ّيل أن أقدم لكتاهبام
الق ّيم ،لكوين أشرتك معهام باملرشوع ،وبمعرفة مديره التنفيذي
مِ
العال الداعية األستاذ الدكتور عبد احلميد القضاة.
لقد اطلعت عىل هذا الكتاب الق ّيم؛ فوجدت فيه جهد ًا
طيبا كبري ًا ومبارك ًا ،يدل عىل عمق تدبرمها لكتاب اهلل تعاىل
فيام يتصل باإلعجاز العلمي ،معزز ًا باإلعجاز اللغوي ،من
حيث االستقراء لآليات ،ومالحظة العجائب واألرسار التي
تدل صاحبها عىل معرفة اهلل تعاىل وتوحيده يف أسامئه وصفاته
وأفعاله وربوبيته وألوهيته .وقد تناوال ذلك ومها يتحدثان
مِ
العال داعي ًة إىل اهلل تعاىل،
عن منهجية التفكري التي جتعل
حيث ربط القرآن الكريم بني احلديث عن احلقيقة العلمية،
وبني التأكيد عىل أهنا معجزة تدعو اىل االيامن باهلل .وأبرز ما
تناوله التعقيب« :إن يف ذلك آليات»((( أي معجزات ،وربط
إدراكها تارة بالعقل والتفكري ،وتارة باحلواس التي هي أدوات
للعقل :ﱫ ﮤ ﮥﱪ (السجدة )26:ﱫ ﯘ ﯙﱪ
(السجدة )27:ﱫ ﯨ ﯩ ﱪ(يس.)68:
((( ورد هذا التعقيب يف  24موضعا من كتاب اهلل عز وجل.
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وقد تأكد هذا املعنى حيث ش َّبه اهلل عزوجل َمن ع ّطل الربط
بني الظاهرة العلمية وآيات القرآن الكريم باألنعام ،ثم استدرك
ﱫ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﱪ قال تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﱪ(األعراف )179:فهذا اإلدراك
العال ال يبحث عمن أوجده ،مِ
املبتور؛ جيعل مِ
ول َ أوجده هكذا؟
ّ
وما صلته باإلنسان وغريه من اخلَلق؟ وبالتايل ُي ّ
فك االرتباط
بني مِ
العال والدعوة إىل اهلل تعاىل.
نعم لقد أوضحا يف تناوهلام منهجية التفكري؛ التالزم
مِ
العال والداعية ،ولقد أحسنا ُصنع ًا بتقديم منهجية
بني معنى
التفكري عىل أعالم حققوا التالزم بني ِ
العلم والدعوة ،ومل
يقترصا عىل بيان العلم املقصود أوال للتعريف به؛ ولكنهام
عززا توضيح تلك املنهجية بذكر ثالثة أعالم يف جماالت
ختصصية خمتلفة :فاألستاذ الدكتور مصطفى حممود يف
مرشوعه «العلم يدعو إىل اإليامن» طبيب وفيلسوف،
واألستاذ الدكتور زغلول النجار يف مرشوعه «اإلعجاز
9

متبحر ،واألستاذ
العلمي يف القرآن والسنة» جيولوجي
ّ
الدكتور حممد راتب النابليس ،لغوي وتربوي حمرتف.
وال يفوتني يف هناية هذا التقديم ،بعد شكر املؤلِفينْ ومن
ُذكر من أعالم العلامء الدعاة ،إالّ أن أوجه النداء لكل مِ
عال

داعية أن يستفيد من التكنولوجيا املعارصة؛ ل ُيساهم يف حتقيق
وعد اهلل تعاىل:ﱫﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﱪ (فصلت.)53:
واحلمد هلل رب العاملني
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بني يدي هذا البحث
لقد انخرطنا يف هذا املرشوع (مرشوع وقاية الشباب
من األمراض املنقولة جنسي ًا واإليدز) ،منذ خروجه إىل النور
مؤس ِس ِه (الدكتور
حتى كتابة هذه السطور ،وواكبنا مسرية ِّ
عبد احلميد القضاة) ،يف إنجازاته العلمية الدعوية املختلفة؛
ٍ
ٍ
ٍ
وإجراء لألبحاث،
تأليف للكتب
إعداد للمحارضات ،أو
من
وغريها من األنشطة ،مواكب ًة لصيق ًة؛ وذلك من خالل العمل
مع الدكتور القضاة ،سوا ًء متفرغني أو متعاونني أو متطوعني،
عىل فرتات خمتلفة ،عىل مدى اثنتي عرشة سنة ماضية .فأحدنا
مدير جلمعية
مدير البحث والتطوير يف املرشوع ،واآلخر
ٌ
العفاف؛ الرشيك الرئييس للمرشوع يف األردن ،فكان هذا
االنخراط ،وتلك املواكبة؛ سبب ًا إليامننا بأمهية توظيف
التخصص العلمي يف العمل الدعوي ،وذلك ملا الحظناه من
عمق اهتاممنا
تأثر الناس يف هذا النوع من املحارضات ،مما ّ
بالشباب ور ّغبنا يف نصحه وإرشاده إىل ما هو أنفع.
فحدا بنا هذا كله؛ إىل التفكري يف وضع هذه التجربة
11

مفصلني يف عرض األسباب التي أدت
بني يدي الشبابّ ،
إليها ،والعوامل التي أخرجتها إىل النور ،واملنهجية التي
أنجحتها ،ونرشهتا يف خمتلف بقاع األرض ،ومهدت لقبوهلا
لدى الناس قبوالً حسن ًا ،يف العاملني العريب واإلسالمي ،بل
ويف غريمها .نضعها بني أيدهيم جتربة ناجحة؛ ع ّلهم يتمثلوهنا
يف حياهتم العلمية والعملية ،ويقتدون هبا يف مسريهتم
الدعوية واإلنسانية ،وليجعلوا هلذه املجاالت (األعامل
الدعوية واإلنسانية) نصيب ًا يف خططهم املستقبلية ،وحظ ًا
من اهتامماهتم الدنيوية .وندهلم بذلك عىل املزيد من اخلري؛
ل ُيخرجوا منه علام يستفيد منه الغري ،فتعم الفائدة وينساح
اخلري بني الناس ،وتنترش أسباب احلضارة والبناء  ...لصقل
(((
اإلنسان قبل البنيان ،ومتتني الوجدان قبل اجلدران.
((( فهذا سور الصني العظيم ،أطول حاجز من صنع البرش ،واملعلم
الوحيد الذي شيده البرش وأمكن رؤيته من الفضاء اخلارجي ،بلغ
طوله  6400كم ،وتراوح عرضه ما بني  9 – 4.5م ،ووصل ارتفاعه
 7.5م استغرق بناؤه  2300عام .تم تشييده لتحصني الصني وصد
العدوان عنها .لكن التاريخ يذكر أنه تم اجتياح الصني بعد ذلك ثالث
مرات ،ويف كل مرة مل يكن دخول األعداء باجتياح السور؛ بل من =
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املقدمة
خلق اهلل العباد بأشكال وعقول متعددة ،ومفاهيم
ونفسيات خمتلفة ،وأودع يف كل واحد منهم من املواهب
والقدرات ،ما جيعله متميز ًا عن غريه ومكم ً
ال له .فشكّل
بذلك لوحة فسيفسائية عجيبة ،ختلب األلباب؛ فيها من
وحسن
اآليات الدالة عىل عظمة اخلالق ،ودقة الصانعُ ،
التنظيم والرتتيب .وإن كان العقل نعمة اهلل لإلنسان؛ إال أن
اخللق شتّى يف درجات استعامله .وقد حث اهلل اإلنسان عىل
استعامله؛ ليكون أداته يف اإلدراك والتمييز ،ومعرفة عظمة اهلل
من خالل ما يرى ويسمع؛ وهلذا كان ُ
فضل العلم كبري ًا.
من العلامء من ُو ِّفق الستعامل علمه فيام ُيريض اهلل؛
فأسهم يف رفع مستوى اإليامن ومنسوبه عند الناس ،من
=البوابات الرئيسية ،وذلك بسبب خيانة احلراس ورشاء ذممهم من قبل
األعداء؛ فلم يجُ دهم نفع ًا تشييد البنيان ،عندما أمهلوا صناعة اإلنسان،
وكانت مقولة االمرباطور املشهورة« :يا ليتنا انشغلنا برفع القيم قدر
انشغالنا برفع األحجار».

13

خالل اآليات العظيمة ،التي عقلها دون غريه من خالل
ختصصه  ...فكان عالمِ ًا داعي ًة إىل سبيل ربه عىل بصرية وذلك
باحلكمة واملوعظة احلسنة.
ولكن:
كيف أصبح هؤالء دعا ًة متميزين رغم أن دراساهتم
األكاديمية ليست يف العلم الرشعي؟!
وكيف و ّظفوا ختصصاهتم األكاديمية عىل اختالف
جماالهتا خلدمة الدعوة إىل اهلل؟!
وما هي املنهجية التي تربوا عليها واتبعوها منذ البداية؟
هذا ما سنحاول سرب غوره ،ثم دعوة الشباب إليه؛
ليصبحوا علامء دعاةً ،يب ّلغون دعوة اهلل بطرق معارصة،
مستفيدين من وسائل التكنولوجيا احلديثة ،وآفاق العلم
العظيمة التي م ّن اهلل هبا عىل اإلنسان يف هذا العرص .وقد
يكمن رس نجاح العلامء الدعاة يف اتباعهم لألمور اآلتية:
ُ -1حسن استعامهلم ألداة التفكّر والتفكري (العقل).
 -2تفعيل عبادة التفكّر.
 -3االلتزام بضوابط املنهجية الصحيحة يف التفكري.
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 -4اإلبداع يف الربط الصحيح بني اآليات املنظورة
واآليات املسطورة.
وألمهية ما سبق من نقاط يف إرشاد الشباب إىل الطريق
الصحيح؛ سنحاول تفصيلها عىل النحو اآليت:

ُ - 1حسن استعامهلم ألداة التفكّر والتفكري (العقل):

لقد ُعني اإلسالم بالعقل عناية فائقة ،وحث عىل
استخدامه فيام ينفع البرشية سوا ًء بام يتعلق باألمور الدنيوية،
كإعامر األرض ،وإصالح شؤون العباد ،وتسهيل معيشتهم؛
لتحقيق معنى االستخالف يف األرض ،أو ما يتعلق باألمور
األخروية ،وتعميق اإليامن ،وبناء الوجدان اإلنساين ،وتعميق
اإليامن من خالل التفكر يف آيات اهلل الكونية ،والتعرف عىل
عظمة اخلالق وصفاته من خالل مظاهر قدرته ،وإحكام سننه
الكونية؛ إجياد ًا وتنسيق ًا وبنا ًء ،وحكمة تسخريها وتيسريها
ملنفعة اخللق واستقامة حياهتم هبا.
فهذا كتاب اهلل العزيز احلكيم ،مصدر الترشيع األول،
يزخر بالتوجيهات الربانية ،سوا ًء املبارشة أو غري املبارشة،
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التي حتث اإلنسان عىل إعامل العقل والفكر ،والتفكر فيام
خلق ورشع .ومن مظاهر االهتامم هبذا اجلانب؛ التنوع يف
املفردات الدالة عىل هذا املعنى ،وكثرة تكرارها ،فقد وردت
كلمة َت َفكُّر ،ومشتقاهتا التي تندرج يف مضموهنا سبع عرشة
( )17مرة يف القرآن الكريم :منها مخسة ( )5مواضع حتض
عىل إعامل الفكر يف احلكمة من أقدار اهلل وترشيعاته ،ومخسة
( )5مواضع أخرى تأمر بإعامل الفكر بام ُيرضب من أمثال
ومعاجلة األمور باملنطق والعقل ،وسبعة ( )7مواطن تشري إىل
التفكر يف احلكمة فيام خلق اهلل والقدرة عىل ذلك.
أما مادة العقل وما ينرصف منها فقد وردت يف تسعة
وأربعني ( )49موضع ًا من القرآن الكريم ،واإلشارة إىل
أصحاب العقول ،وخصهم باحلديث ،وردت حتت مفردة
األلباب يف ستة عرش ( )16موضعا ،ومادة التذكر بمعنى
الفهم واالعتبار ،فقد وردت يف تسعة وثامنني ( )89موضع ًا
يف القرآن الكريم؛ لتحث عىل االتعاظ من جتارب اآلخرين،
وعدم الوقوع يف أخطائهم ،وجتنب مزالقهم .وهكذا نرى أن
القرآن الكريم قد حث عىل استخدام العقل وإعامل الفكر،
16

ٍ
وواحد وسبعني
يف كل ما يتعلق بأمور الدين والدنيا ،يف مائة
( )171موضع ًا ،فيام أحصيناه.
كام وردت اإلشادة بالعلامء وأهل العلم ،يف موضع
احلديث عن آيات اهلل وفهمها وإعامل العقل فيها ،ومعرفة
املغزى مما يرد فيها من أمثال للعربة واالتعاظ ،وذلك يف قوله
تعاىل :ﱫﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﱪ (العنكبوت ،)43:ويف قوله :ﱫﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﱪ(الروم ،)22:والعالمِون هم العلامء
الراسخون يف العلم عىل اختالف ختصصاهتم .كام أن اليشء
الوحيد الذي أمر اهلل رسوله بطلب االستزادة منه هو العلم،
حيث قال :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱪ (طه.)114:

 - 2تفعيل عبادة ال َّت َفكُّر:

العبادة يف اللغة تعني الطاعة والتذلل واالنقياد وما ينتج
عنها .ومفهوم العبادة يف اإلسالم واسع ،ومتعدد األوجه،
17

فهو ليس كام يفهمه البعض من ٍ
أداء لشعائر عىل هيئات حمددة.
وليس أدل عىل ذلك مما ورد يف تعليق َعدي بن حاتم الطائي
– ريض اهلل عنه – عندما سمع قوله تعاىل :ﱫﯘ
ﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﱪ (التوبة)31:
فقال :يا رسول اهلل ،إهنم مل يكونوا يعبدوهنم! فقال له الرسول
وحيرمون
حرم اهلل فيستح ُّلونهّ ،
 :أجل ،ولكن يحُ ُّلون هلم ما َّ
(((
عليهم ما ّ
فيحرمونه؛ فتلك عبادهتم هلم».
أحل اهلل ِّ
فكل ما يقوم به املسلم استجابة ألمر اهلل وطاعة له ،يدخل
يف باب العبادة .وبذلك تتنوع أشكال العبادات وتتعدد؛ فإذا
قرأنا قوله تعاىل :ﱫﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣ
((( رواه البيهقي يف السنن الكربى ،باب ما يقيض به القايض ويفتي به،
حديث رقم ،20350 :ج ،10 :ص .198 :أمحد بن احلسني بن عيل
س ْو ِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي ،ط :3دار الكتب
بن موسى اخلُ رْ َ
العلمية ،بريوت – لبنان2003 ،م .حتقيق :حممد عبد القادر عطا.
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ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱪ (آل عمران ،)191:أدركنا
أن التفكر يف خلق اهلل ،هو لون من ألوان العبادة .بل ربام هو
عبادة متقدمة هتب احلياة لبقية العبادات ،وتبث فيها احلركة
واحليوية؛ لتتحقق من تلك العبادات غايتها ،فتتهذب النفس
البرشية ،ويظهر عطاؤها واقعا ملموسا يف خدمة الناس
وإعامر الكون.
بل لعلها العبادة التي بنيت عليها وهبا أركان احلضارة
اإلسالمية ،فتوسعت يف جماالت العلوم املختلفة والصناعات
وطورهتا ،ونقحت ما توصلت إليه احلضارات السابقة،
فصححت وعدلت ورتبت ،ورشحت واخترصت ،ثم
اكتشفت واخرتعت؛ حتى وصلت بالبرشية إىل أرقى
درجات احلضارة واملدنية ،من علم وأدب ،ودين وخلق ،يف
آن واحد وتناغم بينها مجيعا ،مل يسجله التاريخ من قبل وال
من بعد ألي من احلضارات األخرى ،حتى يومنا هذا.
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 - 3االلتزام بضوابط املنهجية الصحيحة يف التفكري:
تعريف املنهجية:

املنهج لغة :هو الطريق املستقيم الواضح الذي يوصل
إىل الغاية بسهولة ويرس .والنهج واملنهج واملنهاج يف اللغة
بمعنى واحد .كام يتضمن معنى اإلرساع يف السري يف الطريق
لوضوحها أو يف إنجاز العمل لوضوح طريقته .وأصل هذه
األلفاظ لغة من اجلذر نهَ َ َج و َأنهْ َ َج بمعنى وضح واستبان
وصار هنج ًا واضح ًا ب ّين ًا .جاء يف التنـزيل احلكيم قوله تعاىل:
ﱫ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﱪ (املائدة.)48:
واملنهج اصطالح ًا :هو جمموع القواعد العامة
واخلطوات والقوانني املنظمة التي حتكم عمليات العقل
خالل البحث والنظر يف جمال معني .واملنهجية باختصار هي
«علم بيان الطريق».

ضوابط التفكري الصحيح:

ومما تقدم يف موضوعي (التفكّر والتفكري) ،و(عبادة
التفكر) نجد أن املنهجية اإلسالمية يف تشكيل العقل املسلم،
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تدفعه عىل الدوام إىل إعامل الفكر حتلي ً
ال واستنباط ًا وتفكر ًا
ومالحظة ،لكل ما يدور حوله ،وكل ما يحُ يط به يف هذا
الكون الرحيب .وبذلك ينشأ املسلم وقد ُغرست فيه غريزة
التفكر يف كل يشء؛ فال تفوته شاردة وال واردة من مشاهد
الكون إال أعمل فكره فيها ،وأخذ منها العربة والفائدة بام
فتح اهلل عليه من الفهم واالستيعاب .ثم تلمس ما ترشده إليه
من جوانب عمليه تفيد يف عامرة األرض ،وتُعينه عىل مهمة
االستخالف فيها.
وبذلك أنتجت هذه املنهجية يف التفكري علام َء أفذاذا،
برزوا يف كل جمال ،وأبدعوا يف كل فن ،وبنوا حضارة متميزة،
ما زالت البرشية جتني ثامرها حتى يومنا هذا .وما كان هلم
أن يصلوا إىل ما وصلوا إليه؛ لوال خروجهم عن املألوف يف
طريقة التفكري التقليدية؛ إذ إن طريقة التفكري النمطية املعتادة
ال تأيت بخفايا األمور ومكنوناهتا الدفينة يف العمق ،وال
تدرك ما بني السطور وما وراء الكلامت؛ كيام تأيت باجلديد.
فمن ألف رؤية السامء من فوقه واألرض من حوله ،لن يرى
فيهام غري الظاهر السطحي الذي يراه غريه ،مهام عاود النظر
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إليها بنفس النظرة املألوفة .فالفرق بني الشخص العبقري
والعادي ،يكمن بقدرة األول عىل اخرتاق حجاب املألوف،
واخلروج من أرس العادة ،والتفكري بطريقة متحررة خارج
املحبوبات املألوفة.
وقد التزم هؤالء العلامء الدعاة بضوابط التفكري السليم
ومنها اآليت:

أ -التفكّر يف اخللق ال يف ذات اخلالق:

ال يمكن للعقل البرشي إدراك ُكنْه اخلالق؛ وذلك لضعفه
وحمدوديته ،وبالتايل فال طائل من استخدام هذه األداة لغري ما
ُصنعت له؛ بل إن ذلك ال شك ُيتلفها ،و ُيفسد غايتها ،وإن صانع
هذه األداة (العقل) هو الذي بينّ ذلك وقرره يف قوله تعاىل:
ﱫﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﱪ(آل عمران ،)191:فقال :يتفكرون يف خلق
الساموات واألرض ،ومل يقل :يف خالق الساموات واألرض.
واآليات يف كتاب اهلل كلها حتث عىل إعامل الفكر والعقل يف
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خلق هذا الكون املنظور؛ إلدراك صفات اخلالق ال ذاته؛ إذ ال
سبيل لإلنسان إىل ذلك .والرسول  يوجهنا يف ذلك ،التوجيه
السليم فيقول« :تفك َُّروا فيِ آالء اهللِ ،ولاََ  ت َفك َُّروا فيِ اهللِ (((».وزاد
يف رواية أخرى عن ابن عباس أيض ًا« :فإنكم لن تقدروا قدره».

ب -التعامل مع القرآن الكريم عىل أنه كتاب هداية:

مل يذهب هؤالء العلامء الدعاة بعيد ًا – أكثر مما ينبغي –
يف تعاملهم مع النصوص الرشعية ،وعىل رأسها كتاب اهلل عز
وجل .فأثناء التفكري بآيات اهلل املسطورة وإسقاطها عىل آيات
اهلل املنظورة يف الكون ،مل ينسوا أن هذا القرآن قد ُأنزل عىل
الرسول  كتاب هداية وترشيع وإرشاد إىل الطريق القويم
الذي ي ِ
صلح للناس دينهم ودنياهم ،وليس هبدف تزويد
ُ
البرشية باملعلومات الثقافية وتفاصيل املعرفة العلمية.
((( رواه الطرباين يف املعجم األوسط ،ج ،6 :ص ،250 :حديث رقم:
 .6319أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ،دار احلرمني – القاهرة،
1415هـ .حتقيق :طارق بن عوض اهلل بن حممد ،وعبد املحسن بن
إبراهيم احلسيني 10 ،أجزاء.
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مِ
العال الداعية األستاذ الدكتور زغلول النجار
وقد أكّد
عىل هذا املفهوم ،بأن القرآن كتاب هداية للبرش ،وليس كتا ًبا
موضحا ذلك يف قوله“ :أشار القرآن يف حمكم
للعلم واملعرفة
ً
آياته إىل هذا الكون ومكوناته بام يقارب ألف آية رصحية،
باإلضافة إىل آيات تقرتب داللتها من الرصاحة .وردت
هذه اآليات من قبيل االستشهاد عىل بديع صنع اهلل سبحانه
وتعاىل ،ومل ترد بمعنى أهنا معلومة علمية مبارشة تع َطى
لإلنسان لتثقيفه علم ًّيا.(((”.

ج -عدم اخلوض واإلبحار يف غري التخصص:

التفكر يف آيات اهلل يف الكون من حولنا من أهل العلم
واالختصاص ،والربط الصحيح بني ما حييط بنا من ظواهر
كونية واضحة أو حقائق علمية مطلقة ،وبني ما نتلوه من آيات
قرآنية أو نصوص ألحاديث نبوية قطعية الداللة والثبوت؛
أمر يف غاية األمهية ،يأيت بام يبهر العقول واأللباب ،وربام يرفع

((( حوار نرشته صحيفة املدينة اإللكرتونية ،الثالثاء 6/12/1435
هـ 30/09/2014 ،م ،العدد ،18787 :الرابط التايل:
http://www.al-madina.com/node/424764
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منسوب اإليامن عند اإلنسان .ولكن ال بد من احلذر والتحذير
من االعتامد عىل نص ظني الداللة ،أو فرضية علمية غري ثابتة.
وال بد من التحذير من مزالق الرغبة باإلتيان بام هو
جديد ،للحاق بركب العلامء الدعاة األفذاذ ،فيخوض
البعض يف غري ختصصه ،أو ُيبحر إىل أعامق مل يبلغها علمه،
فيحمل األمور ما ال حتتمل ،كي يربهن عىل صحة فكرته.
ِّ
وعىل هذه املعاين يؤكد د .زغلول النجار يف جمال
اإلعجاز العلمي يف القرآن مث ً
ال فيقول( :أما اإلعجاز العلمي
لآليات الكونية فال جيوز أن يوظف فيه إال القطعي من
الثوابت العلمية ،وال بد للتعرض لقضايا اإلعجاز من قبل
املتخصصني ٍّ
كل يف حقل ختصصه).

د -االستناد إىل القيم واملعايري األخالقية:

التوجه إىل جلب النفع ودفع الرضر لتحقيق مصالح
الناس يف دينهم ودنياهم ،جيب أن يكون هو اهلاجس األكرب يف
نفس مِ
العال .فمدار األمر يف الرشع هو دفع الرضر عن العباد،
وجلب املصالح هلم .وهو من مقاصد الرشع وأسسه العظيمة.
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ُ
التوصل إىل ما حيقق اخلري للبرشية ،ويدفع
فيجب أن يكون
مِ
للعال املسلم .وليس مقبوالً منه
أهم حمرك
عنهم ما يرضهمَّ ،
مطلق ًا البحث والتنقيب عن أمر يوقع هبم رضر ًا أو يمنع عنهم
خري ًا .بل ال جيوز له أن يكتم ما قد يفتحه اهلل عليه ويوفقه إليه
من علوم ومعارف تعود عىل البرشية بنتائج إجيابية.

هـ -االلتزام واستمطار الفتوحات الربانية:

فإخالص النية والتوجه بالدعاء إىل اهلل عز وجل ،يأيت
دائام مع إحسان العمل وإتقانه؛ للحصول عىل الثمرة الطيبة،
ونيل املنى وبلوغ املرام .فبغري توفيق اهلل ،مهام ُأحسن العمل
وأتقن ال يمكن الوصول إىل النتيجة املرجوة وصدق من قال:
فأول ما يقيض عليه اجتهاده

إذا مل يكن من اهلل عون للفتى

واالشتغال يف جمال العلم النافع ،واالنشغال به؛ مظنة
مِ
العال (الرضا
رضا الرمحن وتوفيقه ،فإذا حصل عليهام
والتوفيق) جاءت الفتوحات الربانية .فيفتح اهلل له مغاليق
الفهم ،فيحل معضلة شائكة ،أو يأيت بمعلومة جديدة كانت
خافية ،أو يلقنه اهلل احلجة والدليل ليوضح أمر ًا ملتبس ًا.
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وكلها قد تكون أمور ًا بحث فيها غريه من السابقني من أهل
العلم ،ولكن اهلل اختصه من دوهنم – حلكمة أرادها وجاء
أواهنا – بالفتح واإلفهام.
مِ
وحسن تأثريه :تواضعه
ومن كامل التزام العال الداعيةُ ،
ومجال مظهره الشخيص ،وابتسامته اجلاذبة ،والتزامه بوعوده
ومواعيده ،واستعامله للتقنيات احلديثة ،وسالسة أسلوبه
وبساطته ،وقدرته عىل إيصال فكرته إىل كل الناس عىل
(((
اختالف األفهام واملستويات.

 - 4اإلبداع يف الربط الصحيح بني اآليات املنظورة
واآليات املسطورة:
لقد خاطب اهلل عز وجل الناس عامة ،وأرشدهم إىل
وخص يف خطابه ،أهل التخصص
التفكر وإعامل العقل،
َّ
والعلم بالفهم والعقل واإلدراك ،ملا يرضبه من أمثال،
ويعرضه من آيات ،فهم من يدرك قيمة ذلك ومعناه ،وهبم

((( الدكتور عبد احلميد القضاة ،كتاب حمطات وعرب ،عامن – األردن،
ط2014 :1م ،ص.164 – 156 :
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ُيناط حتقيق هدفه ومبتغاه ،وإلاّ ضاع املعنى املقصود ،ومل
املرجوه .وقد جاء اخلطاب ألهل العلم
ُيتوصل منه إىل الفائدة
ّ
عامة ،دون ختصيص ملجال عن جمال ،أو متييز لتخصص عىل
ختصص ،بل هو خطاب موجه لكل متخصص عىل حد سواء.
أن َّ
وهذا يعني َّ
كل ذي ِعلم وكل ذي ختصص ،مطالب
باإلفادة مما ع َّلمه اهلل ،واستخدام أدوات العلم الذي يرسه
اهلل له ،يف كشف نواميس هذا الكون ،وتوجيهها التوجيه
الصحيح الذي ُيصلح احلياة البرشية ،و ُيفيد الناس منها؛
ويعرفهم عظم َة خالقهم من خالهلا ،ويو ّثق ُعرى إيامهنم
بل ِّ
باهلل ،ويدعوهم إىل تعظيمه ،وتسبيحه ،وإدراك معاين أسامئه
الكاملة وصفاته التامة .فهذا دوره يف احلياة ،وهنا تكمن
أمهية وجوده يف املجتمع ،وتربز قيمته يف بناء احلضارة
العلمية ،وتعميق الوعي اإليامين .وبذلك يكون قائد ًا للناس،
ومعل ًام وقدوة ومنارة هداية ورشاد .فعىل عاتق العلامء وأهل
االختصاص ،التنقيب عن كنوز الكون املدفونة يف ثنايا ما
أنزله اهلل من علم ،وع ّلمه للبرش؛ ليتعرف اإلنسان من خالهلا
خالق األكوان ،رب العاملني .وبغري ذلك فال قيمة له وال
َ
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لعلمه وال معنى لوجوده إذ تساوى بعدمه ،فمن مل يضف يف
احلياة شيئ ًا كان هو عالة عليها.
أما العلامء العاملون ،الذين أفنوا حياهتم يف ترسيخ
العقيدة ورفع منسوب اإليامن ،واالشتغال بام ينفع الناس؛
تفرد التاريخ بذكرهم دون غريهم ،إالّ أن الذين
فقد ّ
اشتغلوا بالعلم كانوا أكثر من ذلك بكثري ،وبلغوا أضعاف ًا
مضاعف ًة عمن بلغنا ذكرهم ،ووصل إلينا علمهم .والسؤال
هنا :مِل َ لمَْ يبلغنا إال ذكر هؤالء؟ وبم اختلف هؤالء عن
غريهم؟ ،واقع األمر أن هؤالء قد ال يكونون أغزر عل ًام
من غريهم؛ لكنهم متيزوا بأهنم ِ
علموا وعملوا ،وع َّلموا
فورثوا من ينقل العلم النافع ،وما يمس حاجات الناس.
َّ
ويقوي ضعفهم ،و ُيقيل عثرهتم؛ فيتقبلونه
ف ُيك َِّمل نقصهمِّ ،
قبوالً حسن ًا ،ويؤثر فيهم تأثري ًا جيعلهم حيملونه يف قلوهبم
وعقوهلم ،وينقلونه لغريهم ،ويورثونه ملن بعدهم عل ًام تنتفع
به األجيال .وهكذا يكتب اهلل ملثل هذا العلم النافع أن خُي ّلد
اآلخر و ُيد َثر.
غمر
ُ
و ُينرش ،بينام ُي ُ
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مناذج معاصرة من العلماء الدعاة
ّ
إن استعراض سرية العلامء الدعاة وتقديم أمثلة ونامذج
يوضح
من خمتلف مراحل التاريخ ،وأنواع التخصصات ما ِّ
وحي ِّفز ،والتاريخ اإلسالمي يزخر باألمثلة ،ولكن العرب َة
قد تكون أعمق ،واملح ِّف َز للشباب أقوى ،والنموذج أفعل؛
إذا كان من التاريخ املعارص أو املعاش .هلذا آثرنا أن نعرض
نامذج معارصة ،ألناس من أهل العلم يف فنون خمتلفة ،القوا
قبوالً بني عامة الناس وخاصتهم؛ فأضافوا للدعوة إىل اهلل
عرفوا الناس
روح ًا جديدة ،وأ ّثروا يف املجتمعات تأثري ًا بليغ ًاَّ .
برهبم؛ فحببوه هلم ،ومن حيث أحبوه ال شك يف أهنم أطاعوه،
وكل ذلك من خالل النظر يف آيات اهلل الكونية ،وربطها بآياته
املحكمة املنزلة ،وتقديم ذلك للناس بأسلوب يسهل عليهم
فهمه واستيعابه .فقادوهم للوقوف بني يدي رهبم ،مسبحني
معظمني ،مهللني مكربين ،خاضعني خاشعني ،يلهجون
بحمده من قلوب مألها العلم يقين ًا به.
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الطبيب الداعية الدكتور مصطفى حممود
(رمحه اهلل)
طبيب ومفكر وكاتب مرصي ،ولد عام 1921م ،درس
وختصص يف األمراض الصدرية ،ولكنه تفرغ للكتابة
الطب
َّ
والبحث والدعوة.
بدأ حياته متفوق ًا يف الدراسة ،حتى رضبه مدرس اللغة
العربية؛ فغضب وانقطع عن الدراسة مدة ثالث سنوات،
إىل أن انتقل هذا املعلم إىل مدرسة أخرى ،فعاد مصطفى
حممود ملتابعة الدراسة .ويف منزل والده أنشأ معم ً
صغريا
ال
ً
يصنع فيه الصابون واملبيدات احلرشية ليقتل هبا احلرشات،
ثم يقوم بترشحيها ،وحني التحق بكلية الطب اشتُهر بـ
نظرا لوقوفه طول اليوم أمام أجساد املوتى،
«املرشحجي»ً ،
طارحا التساؤالت حول رس احلياة واملوت وما بعدمها.
ً
قال عن نفسه:
«كنت كثري ًا ما أرقد مريض ًا وأنا طفل .ولذلك حرمت
من اللعب العنيف واالنطالق الذي يتمتع به األطفال،
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وكانت طفولتي كلها أحالم وخيال وانطواء .وكنت دائ ًام
أحلم وأنا طفل بأن أكون خمرتع ًا عظي ًام أو مكتشف ًا أو رحاالً
أو عامل ًا مشهور ًا .وكانت النامذج التي أحلم هبا هي كريستوفر
كوملبس وأديسون وماركوين وباستري».
«اخرتت دراسة الطب ،وشعرت ساعتها أهنا تُرىض
فضويل وتطلعي إىل ِ
العلم ومعرفة األرسار ،وكانت الدراسة
صعبة وحتتاج إىل إرادة وتركيز ونوع من االنقطاع والرهبانية.
واحتاج األمر منى إىل عزم وترويض ومعاناة .وكان حبي
للعلم وطموحي يساعدين».
«وكانت يل رحلة داخل نفيس ،ركبت فيها سفينة العلم
(((
واملعرفة والفلسفة والدين (بدء ًا من الفيدات اهلندية
وزرادشت وبوذا وانتها ًء بموسى وعيسى وحممد  )حيث
وجدت بني صفحات القرآن قراري ومسكني وراحتي،
وحيث ألقيت عصا الرتحال ،وأدمنت الفكر والتأمل،
وعارشت الفقهاء والعلامء والصوفية ،ووجدت القرآن بحر ًا
((( الكتب املقدسة يف الدين اهلندويس ،وهي موسوعة ضخمة يف
 800جملد.
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تلتقي فيه كل روافد املعرفة .وكانت يل مخسة كتب يف نقد الفكر
املاركيس :أكذوبة اليسار اإلسالمي ،واملاركسية واإلسالم،
وملاذا رفضت املاركسية ،واملسيح الدجال ،وسقوط اليسار».

إنجازاته:

أ ّلف الدكتور مصطفى حممود ( )89كتاب ًا منها الكتب
العلمية ،والدينية ،والفلسفية ،واالجتامعية ،والسياسية،
إضافة إىل احلكايات ،واملرسحيات ،وقصص الرحالت.
ويتميز أسلوبه باجلاذبية مع العمق والبساطة.
أنشأ عام ( )1979مسجده يف القاهرة املعروف بـ
«مسجد مصطفى حممود” ويتبع له ثالثة مراكز طبية ،هتتم
بعالج ذوي الدخل املحدود ،ويقصدها الكثري من أبناء
مرص نظر ًا لسمعتها الطبية .وشكل قوافل للرمحة من ستة
عرش طبي ًبا .ويضم املركز أربعة مراصد فلكية ،ومتحف ًا
ف
للجيولوجيا ،يقوم عليه أساتذة متخصصون.ويضماملتح 
جمموعةمنالصخوراجلرانيتية،والفراشاتاملحنطةبأشكاهلا
املتنوعة،وبعضالكائناتالبحرية.
33

برنامج العلم واإليامن:

برنامج تلفزيوين ،تناول العلم عىل األسس االيامنية،
قدمه الدكتور مصطفى حممود يف ( )400حلقة عىل مدار ثامين
عرشة سنة .استطاع من خالله أن يمزج بني عجائب وغرائب
هذا الكون العجيب الذي نعيش فيه ،وبني اإليامن بوجود اهلل
سبحانه وتعاىل ،وقدرته عىل تغيري األشياء ،وعىل جعل خلقه
مجيع ًا يتأملون فيام قدره سبحانه وتعاىل .وقد تناول الدكتور
مصطفى حممود من خالله العديد من املواضيع التي جتعل
اإلنسان يقف متحري ًا أمام الغرائب والعجائب التي تناوهلا.
وهو كام وصفه مقدمه« :برنامج يتخذ من الصورة واملادة
العلمية والتأمل الصويف مدخ ً
ال إىل اإليامن باهلل».
مل تكن الطريق معبدة له ليحقق هذا اإلنجاز الكبري،
ومل ترسْ األمور بسهولة ويرس ،بل واجه أشكاالً من املعاناة
والصعوبات .يروي الدكتور مصطفى حممود أنه عندما
عرض عىل التلفزيون مرشوع برنامج العلم واإليامن ،وافق
التلفزيون راصدً ا ( )30جنيه ًا للحلقة! وهو مبلغ زهيد
مقارنة بام كان يرصف من جيبه عىل األبحاث ،والسفر
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للخارج جلمع املعلومات الثمينة ،التي كان يقدمها يف
الربنامج .وكاد املرشوع يفشل منذ بدايته إال أن أحد رجال
األعامل علم باملوضوع فأنتج الربنامج عىل نفقته اخلاصة
ليصبح من أشهر الربامج التلفزيونية وأوسعها انتشار ًا عىل
اإلطالق.
ويعدّ هذا الربنامج من األسباب األساسية لشهرة الدكتور
«مصطفى حممود» يف مرص والعاملني العريب واإلسالمي ،حيث
ذاع صيته وانترش يف اآلفاق ،حيث كان ينتظره املاليني يف كل
أنحاء العاملني العريب واإلسالمي ،وينتظره الناس بشغف
ُ
ُ
والطفل
الرجل واملرأةُ،
وهلفة كل أسبوع ،يستوي يف ذلك
ُ
والشيخ الكبري ...الكل كان ينتظر احللقة األسبوعية من
برناجمه الرائع «العلم واإليامن» .وقد أعيدت إذاعة معظم
حلقاته عىل العديد من القنوات األرضية والفضائية ،وما زال
إىل اآلن حيظى بنسبة مشاهدة كبرية يندر أن تتحقق لغريه من
الربامج.
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اجليولوجي الداعية األستاذ الدكتور زغلول النجار

مِ
عال فذ ،وداعية بارع ،أسس – بعلمه املوسوعي –
لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،ولد عام (1933م).
ظهر نبوغه مبكر ًا يف جامعة القاهرة عام (1955م) ،حيث
كان أول احلاصلني عىل جائزة مصطفى بركة لعلوم األرض.
وحصل عىل الدكتوراه يف علوم األرض من جامعة ويلز
بربيطانيا سنة (1963م).

اإلنتاج العلمي:

صدر له أكثر من ثالثامئة ومخسني بحث ًا ومقاالً علمي ًا
منشور ًا ،وألف أكثر من مخسة وسبعني كتابا باللغات العربية
واإلنجليزية والفرنسية واألملانية .تضمنت ثالث موسوعات:
يف اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم ،ويف التفسري العلمي
لآليات الكونية يف القرآن الكريم ،ويف اإلعجاز العلمي يف
السنة النبوية املطهرة .كام سجل ثالثامئة حلقة تليفزيونية ،حول
تفسري اآليات الكونية يف القر َان الكريم ،باإلضافة إىل سلسلة من
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األرشطة السمعية والبرصية ،واألسطوانات املدجمة يف جماالت
متعددة من القضايا اإلسالمية ،أمهها (اإلسالم والعلم) .منح
أكثر من  12جائزة حملي ًا ،وعربي ًا ،ودولي ًا .وساهم يف تأسيس
اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.

مِ
العال الداعية

للدكتور زغلول النجار اهتاممات واسعة متميزة
ومعروفة يف جمال “اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم”،
حيث يرى أنه وسيلة مهمة وفعالة يف الدعوة إىل اهلل عز
وجل ،ويقول عن تقصري علامء املسلمني جتاه هذه الرسالة:
“لو اهتم علامء املسلمني بقضية اإلعجاز العلمي وعرضوها
باألدلة العلمية الواضحة ألصبحت من أهم وسائل الدعوة
إىل اهلل عز وجل ،(((”.ويرى أن هؤالء العلامء هم وحدهم
القادرون ،بام هلم من دراسة علمية ودينية ،عىل الدمج بني
((( زغلول النجار اجليولوجي الداعية ،مقالة يف موقع اسالم ويب.
وسيشار إليها الحقا ب «مقالة اسالم ويب» انظر الرابط التايل:
http://articles.islamweb.net/media/index.php?pa
ge=article&lang=A&id=144245
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هاتني الرسالتني وتوضيحهام إىل العامل أمجع.
جاب الدكتور زغلول العامل طوالً
وعرضا داع ًيا إىل
ً
اهلل عز وجل ،عىل علم وبصرية .وال يذكر أن هناك بلدً ا مل
يتحدث فيه عن اإلسالم من خالل الندوات واملؤمترات أو
عرب شاشات التلفزة.
يوجه الدكتور زغلول حديثه إىل كل شاب وفتاة بأن
عليهم َف ْهم هذا الدين ،ومحل تعاليمه إىل الناس مجي ًعا؛ فيقول
يف إحدى حمارضاته« :نحن املسلمون بأيدينا الوحي الساموي
الوحيد املحفوظ بحفظ اهلل ،كلمة كلمة ،وحر ًفا حر ًفا قبل
أربعة عرش قرنًا من الزمان ،وأنا أؤكد عىل هذا املعنى؛ ألين
أريد لكل شاب وكل شابة مسلمة أن خيرج به مسج ً
ال يف قلبه
(((
ويف عقله؛ ليشعر بمدى األمانة التي حيملها عىل كتفيه».
كام يؤمن الدكتور زغلول بأن علينا تسخري العلم النافع
مِ
العال املسلم:
بجميع إمكاناته ،وأن أحق من يقوم هبذا هو
«فنحن نحيا يف عرص العلم ،عرص وصل اإلنسان فيه إىل
قدر من املعرفة بالكون ومكوناته مل تتوفر يف زمن من األزمنة
((( املرجع السابق.
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السابقة؛ ألن العلم له طبيعة تراكمية ،وربنا سبحانه وتعاىل
أعطى اإلنسان من وسائل احلس والعقل ما يعينه عىل النظر
يف الكون واستنتاج سنن اهلل» ،ويقول يف موضع آخر« :وملا
كانت املعارف الكونية يف تطور مستمر ،وجب عىل أمة
اإلسالم أن ينفر يف كل جيل نفر من علامء املسلمني الذين
يتزودون باألدوات الالزمة للتعرض لتفسري كتاب اهلل.(((».

((( املرجع السابق.
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الرتبوي الداعية الدكتور حممد راتب النابلسي

من مواليد دمشق سنة 1938م ،لزم دروس العلم
درس التفسري،
الرشعي لعدد من علامء دمشق ،حيث َ
واحلديث ،والفقه ،والسرية ،والفرائض ،ونال إجازة إسالمية
يف رواية احلديث الرشيف من أستاذه يف كلية اآلداب العالمة
الدكتور الشيخ صبحي الصالح؛ أستاذ علوم القرآن ،وعلوم
احلديث ،وفقه اللغة ،يف جامعة دمشق .ثم خترج من معهد
إعداد املعلمني بدمشق ،ثم حصل عىل اإلجازة يف آداب اللغة
العربية وعلومها ،فدبلوم التأهيل الرتبوي بتفوق من جامعة
دمشق .حصل عىل املاجستري يف اآلداب من جامعة ليون (فرع
لبنان) ،والدكتوراه يف الرتبية من جامعة دبلن يف إيرلندا.
عمل يف حقل التعليم اجلامعي ،قرابة ثالثني عام ًا يدرس
مادة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،كام أرشف عىل جملة
هنج اإلسالم التي تصدرها وزارة األوقاف يف اجلمهورية العربية
السورية .وله العديد من املؤلفات :النظرات يف اإلسالم ،التأ ّمل
يف اإلسالم ،ومضات يف اإلسالم ،سلسلة أسامء اهلل احلسنى،
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اإلرساء واملعراج ،اهلل أكرب ،موسوعة اإلعجاز العلمي يف
القرآن والسنة ،تفسري سورة النور ،وجزء عم.

الداعية الرتبوي املتميز:

هو حمارض من الطراز األول ،ألفته أذن املستمع من
خالل دروسه وحمارضاته القيمة .متيز أسلوبه بتتبع املعلومة
العلمية الدقيقة ،يف خمتلف ميادين العلوم الكونية والتطبيقية.
كان ملعظم نشاطاته الدعوية ،وبخاصة اخلطب والدروس
واملحارضات والكلامت التي يلقيها يف املؤمترات ،احلظ
األوفر بالبث عرب اإلذاعات العربية واإلسالمية؛ نظر ًا ملا
تتمتع به من مضمون دعوي متميز ،وأسلوب أديب فني رائع،
بعيد ًا عن التطرف والشطط.
وله حمارضات وندوات وحوارات وبرامج مرئية؛ بثت
عرب عدة حمطات تلفزيونية رسمية وخاصة ،عربية وإسالمية،
وكان من أبرز الربامج التي بثتها هذه القنوات دروس رشح
أسامء اهلل احلسنى ،وتفسري سورة األعراف ،واإلسالم
واحلياة ،والفقه احلضاري ،واإليامن هو اخللق ،وعدة ندوات
مبارشة كان هلا أثر طيب يف الوسط اإلسالمي.
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وآخرون ...

وهناك الكثري من ذوي العلم والفضل الدعوي ،يضيق
املقام عن ذكرهم مجيع ًا ،لكننا أوردنا هذه الشخصيات أمثلة
ما زلنا نحيا آثارها ونلمس تأثريها .أمثلة عىل أصحاب
التخصصات املختلفة سوا ًء من العلوم الطبية والعلوم
التطبيقية أو اإلنسانية والرتبوية .وكيف أضفوا عىل هذه
التخصصات التي تعمقوا فيها ،ومتيزوا يف علومها؛ وبرعوا
يف فنوهنا ،أضفوا عليها من علوم الدين والدعوة ثوب ًا ،مكّنهم
من الدعوة إىل اهلل بأسلوب عز نظريه من العمق والتأثري،
ٍ
وسحر للعقول واأللباب .وإنام ُذكرت هذهاألمثلة الثالثة
للتوضيح والبيان واالقتداء .ومثلهم كثري ،ال يقلون عنهم
شأنا ،وليسوا أدنى منهم مرتبة ،ربام أعاننا اهلل أن نكتب عنهم
يف قادم األيام ،لنوفيهم بعض حقهم يف موض ٍع هو األنسب
للتفصيل والتوسع واإلسهاب.
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العالم الذي يعقلها
يف كل علم آيات تنتظر
ِ

جعل اهلل األفهام والعقول متفاوتة القدرات يف املجال
الواحد ،متنوعة املواهب بمختلف الفنون والعلوم .فجاء
التباين بينها واسع ًا ،واالختالف كبري ًا .فاستوعبت حكم ُة اهلل
خمتلف األذواق وامليول ،وأشبعت مجيع املستويات ،وغمرت
َ
كافة األفهام .وعىل كثرة االكتشافات العلمية وتعددها ،إال
أنه مع كل اكتشاف جديد ،أو ثورة علمية حديثة ،تتفتح
املزيد من اآلفاق إلبداع العقل البرشي ،وتوسيع مداركه،
وتضخيم علومه ومن ثم اخرتاعاته واكتشافاته  ...وهكذا.
وهلذا ال يمكننا القول إننا – معرش البرش– قد بلغنا كامل
العلم ،يف أي جمال من املجاالت ،أو فن من الفنون ،فكلام
ثم
ازداد اإلنسان عل ًام ،ازداد معرفة بمقدار جهله ،ومن ّ
ازداد تواضع ًا .ويبقى دائ ًام فوق كل ذي علم عليم ،تتطاول
األعناق إىل االقتباس من علمه ،وترشئب إليه القلوب،
وتتوق النفوس إىل االستزادة منه .وهنا يكمن الرس املحفز
الذي ال يتوقف؛ لطلب العلم والبحث عن املزيد ،واكتشاف
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ما مل ُيكتشف بعد  ...ألنه دائام هناك املزيد .وهناك آيات من
آيات اهلل الكونية ،تكمن يف كل علم من العلوم ،تنتظر العامل
الذي يعقلها ،وخيرجها للناس لعلهم ينتفعون هبا ويعتربون،
ورحم اهلل أبا العتاهية إذ قال:
تدل عىل أنه الواحد
ويف كل يشء له آية
وهذا يضع كل ذي فن وعلم وختصص أمام مسؤولياته،
يف إعامل كل ما أعطاه اهلل من قدرة ذهنية وفكرية يف جماله،
لإلتيان باجلديد املفيد ،عىل أرضية تفعيل عبادة التفكر،
واملنهجية اإلسالمية يف التفكري.
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صاحب املشروع العلمي الدعوي

عرضنا سابق ًا ألمثلة من العلامء األفذاذ ،من الذين عاشوا أو
ما زالوا يعيشون بني ظهرانينا؛ حتدثنا عنهم وعن إنتاجهم العلمي
وآثارهم الدعوية ،وما متيزوا به كأشخاص ،نبغوا واجتهدوا
وأعملوا فكرهم ،وأمعنوا يف احلياة تفكري ًا وربط ًا وحتلي ً
ال من
خالل علومهم التي درسوها ،وختصصاهتم التي أتقنوها.
ويف احلديث عن علم اجلراثيم ،وربطه بالدعوة إىل اهلل،
نجد أنفسنا أمام أحد العلامء املبدعني يف هذا املجال .مِ
عال اختذ
من علمه نرباس ًا ييضء له طريق دعوته؛ ليشعل هو لآلخرين
منارات اهلداية يف الطريق إىل معرفة اهلل ،من خالل التعرف إىل
بديع صنعه وعظيم قدرته عز جل .إنه مِ
عال اجلراثيم األستاذ
الدكتور عبد احلميد القضاة ،مؤسس مرشوع وقاية الشباب
مِ
العال ال َع َلم ،الذي خربناه من خالل
ومديره التنفيذي .هذا
عملنا معه ألكثر من عرشة أعوام؛ سوا ًء يف مساعدته خالل
إعداده لسلسلة حمارضاته العلمية اإليامنية ،أو من خالل العمل
معه يف مرشوعه العلمي الدعوي“ :مرشوع وقاية الشباب”.
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الدكتور عبد احلميد القضاة

(((

من مواليد قرية عني جنَّا يف حمافظة عجلون – األردن،
عام (1946م) ،أكمل دراساته اجلامعية والعليا متنق ً
ال بني
الرشق والغرب ،من باكستان إىل بريطانيا .فحصل عىل مخس
شهادات علمية يف جمال ختصصه (علم اجلراثيم واألمصال)،
أثرى ذلك الرتحال جتاربه ،وأكسبه معرفة واسعة بعادات
وتقاليد لشعوب متباينة .وأفاد من ذلك كله يف تكوين
((( كنا قد كتبنا عن الدكتور القضاة أكثر مما ورد حتت هذا العنوان
بكثري ،وقد رأينا يف ذلك فرصة إليفاء هذا العلم بعض الذي يستحق،
ولنبني للناس بعض ًا مما خفي عليهم من فضائله وسامته التي تستحق
أن يقتدى هبا؛ غري أن الدكتور قد اطلع عىل البحث قبل طباعته ،فأرص
عىل حذف الكثري ،ومل يأذن لنا إال بأقل القليل ،والرضوري الذي ال
مندوحة عنه ،متعذرا بقوله« :اللهم اغفر يل ما ال يعلمون ،واجعلني
خريا مما يظنون» .ومل نجد لنا مندوحة من النزول عند رغبة الدكتور
القضاة؛ ولنا وللقارئ الكريم عزا ًء يف كتاب «حمطات وعرب» الذي
صدر مؤخرا للدكتور نفسه ،ويغطي جانبا من تفاصيل حياته ومشواره
العلمي ،وكفاحه للوصول إىل ما هو عليه .نسأل اهلل أن يتقبل منه ما
مىض ويثبته فيام بقي.
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شخصيته دون أن خيرج عن أساسه اإلسالمي الذي نشأ
وترعرع عليهَّ (((.توج مسريته العلمية والدعوية بإبداعات
واخرتاعات يف جمال تشخيص األمراض املنقولة جنسي ًا،
وسبعة عرش مؤلف ًا ،ودلي ً
ال للمدربني يف جمال وقاية الشباب
من األمراض املنقولة جنسي ًا واإليدز (برؤية إسالمية)،
باللغتني العربية واإلنجليزية ،باإلضافة إىل العديد من
األبحاث واملشاركات يف املؤمترات الدولية خصوص ًا تلك
التي تتعلق باألمراض املنقولة جنسي ًا واإليدز((( .كام تم
اعتامده مستشار ًا للطب الوقائي يف اإلسالم لدى املستشفى
اإلسالمي يف عامن ،وخبري ًا لألمراض املنقولة جنسي ًا واإليدز
لدى االحتاد العاملي للجمعيات الطبية اإلسالمية (.)FIMA
وعىل ما سار عليه أولو الفضل من أهل العلم اجتهد
((( عبد احلميد القضاة« ،حمطات وعرب» ،خمترص من فصول متفرقة
بترصف.
((( الدكتور عبد احلميد القضاة ،وحممود الرشيدة ،كتاب الرتبية
اجلنسية رضورة أم رضر ،عامن – األردن ،من مطبوعات مرشوع وقاية
الشباب ،ط2014 :1م ،صفحة الغالف الداخلية األخرية .ويشار إليه
الحق ًا ب «الرتبية اجلنسية».

47

الدكتور عبد احلميد أن يسري ،وبنفس األثر الذي اقتفوه
حرص أن يقتفي ،وبالكرام تشبه؛ إذ إن “التشبه بالكرام
فالح” .ومل يعتقد يوم ًا أن العلم للتخزين واحلفظ يف الذاكرة،
بل هو رسالة جيب أن تأخذ حقها و ُيؤدهيا أهلها عىل أحسن
وجه ،وأتم صورة .وهلذا السبب كان وال يزال للعاملني من
أهل العلم دورهم وبصامهتم يف مسرية البرشية ،وتطور حياهتا
اإلنسانية والعملية عىل حد سواء .فإذا كان اهلل تبارك وتعاىل
يفتح عىل املشتغلني من أهل العلم يف شتى املجاالت ،و ُينعم
عليهم ف ُيطلعهم عىل الكثري من أرسار اخللق ،وعظمة اخلالق؛
فهذا يوجب عليهم توظيف علومهم ومعارفهم وخرباهتم
(((
فيام ُيريض اهلل تبارك وتعاىل.
يف هذا اإلطار يقول الدكتور القضاة“ :بحكم اختصايص
يف علم اجلراثيم ،فقد هالني ما رأيته من عجيب خلق اهلل حتت
عيل
عدسات املجاهر يف املعامل واملختربات ،وما فتح اهلل به ّ
مـن فـهـم إيـحاءات هذا اخللق يف حمراب التفكر ،مما ُيع ِّظم
((( املوقع الشخيص للدكتور عبد احلميد القضاة عىل شبكة االنرتنت.
www.qudah.com
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اإليامن باخلالق ،و ُيوطده فـي القلـوب ،فتتـولـد فـي النفـس
رغبـة لتوصيل هذا الشعور ،وهذا اإليمـان إلـى قلـب كـل
إنسان ...ل ُيس ِّبح بعظمة اخلالـق مـن أعامق قلبه ،ويعبده عىل
علم ،فكانت الرغبة ملحة لتقديم هذه احلقائـق العلمـيـة
الثابتـة لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد،
من أبناء هذه األمة خاصة ومن البـشــر عامة ،عساها تكبرِّ
بذرة اإليامن يف القلوب ....وتغرس غـرسـة يف النفوس...
فريتفع بذلك مستوى إيامن األمة بمجموعها ،لذا فإنني آمل
أن ينفع اهلل الناس بـهـذا العمل ،فتتحقق به الصدقة اجلارية
بإذن اهلل .وأدعو اهلل أن يلحقني بالصاحلني من العلامء الدعاة
العاملني ،رصيدي يف ذلك حبهم واالقتداء هبم ،متمث ً
ال قول
اإلمام الشافعي رمحه اهلل:
ولست منهم
أحب الصاحلني
ُ

وأكـره من جتارتــه املعاصـي

لعلـي أن أنـال هبـم شفاعـة

سواء يف البضاعة”
ولو كنا
ً

(((

((( مقابلة خاصة مع الدكتور القضاة ،وسيشار إليها الحقا ب
«املقابلة اخلاصة».

49

علم اجلـراثيـم

وهو العلم الذي برع فيه أستاذنا الدكتور عبد احلميد
القضاة ،وهو علم دقيق يبحث اجلراثيم التي بثها اهلل يف كل
مكان ،وهي خملوقات حية ال تُرى بالعني املجردة ،إال بعد
تكبريها حتت املجهر آالف املرات ،واجلرثومة الواحدة منها
مكونة من خلية واحدة ،صغرية جد ًا ،وهي مبثوثة يف الكون
بأعداد هائلة ،ليس بمقدور البرش حرصها .وهي خمتلفة
األنواع واألشكال ،فمنها ما يعيش عىل الفضالت من املواد
العضوية ،ومنها ما يتعايش مع املخلوقات األكرب عىل مبدأ
(((
ُ
يتطفل عىل غريه مسبب ًا له املرض!...
املنفعة املتبادلة ،وبعضها
هذه اجلراثيم  ...رغم صغرها ،مؤهلة ألن تقوم بكل
العمليات احليوية ،من تنفس ومتثيل للطعام والرشاب والبناء
والتكاثر ،فقد تصبح اخللية الواحدة مليار ًا خالل عرش
((( الدكتور عبد احلميد القضاة ،كتاب “عجائب امليكروبات السبع”،
عامن – األردن ،ط2007 :2م ،ص .11 – 7 :ويشار إليه الحقا ب
“عجائب امليكروبات”.
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ساعات إذا توفر هلا الطعام والرشاب والبيئة املناسبة !...
وهي ال تعرف اهلرم ،بل تستمر بالنمو واالنقسام دونام ملل
أو كلل.
ومنها الالهوائي الذي ال يستطيع احلياة بوجود
األكسجني ،ومنها ما يستطيع العيش يف البحر امليت رغم
ملوحته العالية ،ومنها ما يستطيع العيش يف درجات حرارة
عالية ،فيتكاثر يف درجة حرارة ْ 113م ،ويموت برد ًا عىل
درجة ْ 55م ( 55فوق الصفر) ،ومنها ما يتكاثر يف درجة
حرارة ْ 17م حتت الصفر (((.فهي خملوقات عجيبة األطوار،
خمتلفة البيئات ،متباينة املتطلبات ،كل نوع هيأه اهلل تعاىل
ليعيش يف ظروف خمتلفة عن اآلخر .وهذا رس وجودها يف
كل مكان ،وقد وجدت يف األرض عىل عمق آالف األمتار،
ويف اجلو عىل ارتفاعات عالية جد ًا.
وامليكروبات منها املتحرك بذاته ،ومنها املحمول عىل
غريه من املخلوقات األخرى ،أو عىل ذرات اهلباء املتطايرة يف
اهلواء ،كام أن بعضها رسيع احلركة ،لدرجة يصعب اللحاق
((( املرجع السابق ،ص.49-45 :
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هبا ،وهي متر أمامك حتت املجهر ،أشبه بحركة النجم إذا
(((
هوى ( )Star shootingكجرثومة مرض الكولريا.
هذه امليكروبات املتباينة يف الشكل والطول والعرض،
متنوعة أيض ًا يف اإلمكانات والقدرات ،واملتطلبات احلياتية،
فمنها ما هو بكتريي ،ومنها ما هو فطري ،أو مخائر أو
ُطفيليات ،وأصغرها عىل اإلطالق هي الفريوسات .ومن
عجائب قدرة اهلل تعاىل ،أن بعض هذه الفريوسات مفيد
لإلنسان ،وذلك من خالل مقدرهتا عىل تدمري بعض أنواع
البكترييا الضارة به!
كذلك فإن بعض هذه امليكروبات شديد احلساسية،
يموت من اجلفاف ،أو من أشعة الشمس ،أو من أي من
املطهرات ،ولو كانت بسيطة (((.ومنها ما هو مقاوم هلا ،ال
يتأثر هبا ،بل يستمر يف نموه وتكاثره ،مستعم ً
ال املطهرات

((( املرجع السابق.
((( الدكتور عبد احلميد القضاة ،كتاب االمراض اجلنسية عقوبة إهلية،
عامن – األردن ،مجعية العفاف اخلريية ،ط2008 :2م ،ص . :ويشار
إليه الحقا ب «األمراض اجلنسية».
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غذا ًء له ،ومنها ما يتكيس لسنني طويلة حتى تتهيأ له ظروف
مناسبة ،للعودة للنشاط والتكاثر.
وعالوة عىل ما تقدم ،فهذه العوامل ،من امليكروبات
الصغرية ،فيها من أرسار الذكورة واألنوثة ما خيلب األلباب.
فالذكر تنمو عليه شعريات ،من بينها شعرية طويلة اسمها
شعرية اجلنس ،وهي عبارة عن اسطوانة جموفة ،تنتصب
عند احلاجة ،لتدخل يف مكان حمدد من جسم األنثى ،وتنتقل
من خالهلا مادة وراثية معينة لألنثى  ...لتصبح بعدها ذكر ًا
وتنمو عىل جسمها الشعريات اخلاصة بالذكورة (((.وغري
ذلك الكثري ،فسبحان من قال يف حمكم كتابه :ﱫﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕ
ﯖ ﱪ (يس.)36:
وقد كان للدكتور القضاة وقفات عظيمة مع هذا
العامل العجيب ،ي ُبني خصائصه ،وأنواعه ،وتفاصيل حياته،
وتوظيف ذلك يف خدمة الدعوة إىل اهلل – سبحانه وتعاىل –
عىل نحو مثري للدهشة واإلعجاب ،ومعمق لإليامن باهلل يف
((( الدكتور عبد احلميد القضاة ،عجائب امليكروبات ،ص.54-51:
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النفس اإلنسانية ،ويمكن تناول بعض هذه املحطات التي
توقف عندها الدكتور القضاة ،من خالل العناوين اآلتية:

املستودع الرئييس للجراثيم

األرض هي املستودع األكرب للميكروبات؛ إذ إن
الغرام الواحد من الرتاب حيتوي عىل عرشات املاليني منها.
أما الرطب الذي يتوافر فيه الغذاء والظروف املثالية للنمو
فيحتوي عىل املليارات.
وهذه امليكروبات ،باإلضافة إىل عملها عىل متاسك
ذرات الرتبة بعضها مع بعض؛ هلا أمهية خاصة تتعلق
بدورات العنارص احليوية يف الطبيعة ،مثل النيرتوجني،
والكربون ،واألوكسجني ،والكربيت ،والفسفور وغريها.
هذه العنارص املختلفة ،خلقها اهلل – تبارك وتعاىل – بتوازن
بديع ال تستقيم احلياة بدونه ،ونسب ثابتة ال تتغري وال تتبدل.
وجعل يف األرض خملوقات دقيقة ال نراها ،تقوم عىل خدمتنا؛
فتحافظ عىل هذا التوازن .وأودع يف كل ميكروب منها مقدرة
معينة ،ووظيفة مع َّينة ،وهداه لكيفية تنفيذها .فميكروبات
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النيرتوجني ال تتدخل بعمل ميكروبات الكربون ،كل يقوم
بواجبه حسب ختصصه ،دون كلل أو ملل ،وبصمت وهدوء،
عبادة وتسبيح ًا للواحد األحد.
فسبحان الذي أوجد هذه املليارات من امليكروبات،
وبثها يف الرتبةٌ ،
كل له ختصص ،يقوم بجزء من العمل ليكمله
آخر ،يف تتابع دقيق ال يعلمه إال الذي ال ختفى عليه خافية.

املستودعات املتحركة!

(((

ُي َعدُّ كل خملوق كبري ،مرئي بالعني املجردة ،مستودع ًا
متحرك ًا ألنواع عديدة من امليكروبات .ابتداء من الدودة
الصغرية إىل الفيل الكبري .هذه املستودعات املتحركة ،تبث
ميكروباهتا باملليارات ،يف كل مكان ،من خالل لعاهبا أو ُبرازها
أو بوهلا أو بواسطة تنفسها ...الخ ،فهي تتلوث بميكروبات
الرتبة ،ثم تلوث اهلواء واملاء والرتاب بجراثيمها املختلفة.
((( الدكتور عبد احلميد القضاة ،كتاب امليكروبات وكرامات
الشهداء ،عامن – األردن2013 ،م ،ص .33-30 :ويشار إليه الحقا
ب «امليكروبات وكرامات الشهداء».
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فاإلنسان مث ً
ال – أنظف هذه املخلوقات – يعيش عىل جلده
أكثر من عرشين مليار جرثومة ،ترسح ومترح وتأكل وترشب
وتتكاثر دون أن يشعر !...ويأخذ مع كل نفس ما معدله
ستني ألف جرثومة من اهلواء ،والعطسة الواحدة منه تنفث
يف اهلواء أعداد ًا هائلة من اجلراثيم .وكذلك للامء جراثيمه
اخلاصة والتي تسبب أحيان ًا بعض الكوارث الصحية،
كالتيفوئيد ،والكولريا ،والدزنتاريا ،وغريها الكثري.
يذكر الدكتور (كلقامن) املختص باجلراثيم ،أن جلد
اإلنسان بام عليه من ميكروبات خمتلفة ،وملا فيها من تباين
يف الشكل واملتطلبات ،وما بينها من العداوات واحلروب،
أو الصداقات والتعاون ،أشبه ما يكون بالكرة األرضية،
وما عليها من خملوقات كبرية وصغرية ،وأمم خمتلفة لون ًا
ولغة ومعيشة ،وما بينها من اختالفات جغرافية وحروب
ومعاهدات .أما فم اإلنسان ،فعىل سطح السن ما ال يقل عن
مائتني ومخسني مليار ًا من امليكروبات.
وما سبق من أرقام ،تتضاءل أمام جراثيم األمعاء،
إذ يوجد يف الغرام الواحد من براز اإلنسان العادي ،أكثر
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من مائة مليار جرثومة !...وهي يف معظمها ()%99-96
ميكروبات ال هوائية ،وتشكل ( )%30من وزن الرباز عند
اإلنسان العادي .وهي تتعايش مع اإلنسان ما دام حي ًا ،وال
حيدث بينها وبني قوات جهاز املناعة إال ما يشبه املناوشات
البسيطة ،ال تلبث أن يسيطر عليها وهتدأ ،ويف غالب األحيان
حيصل تبادل منفعة كتقديم بعض الفيتامينات لإلنسان مقابل
الغذاء واإليواء .هذا مثال لإلنسان ،وهو املخلوق األنظف
 ...فكيف باحليوانات األخرى ،كالفيل واحلصان واحلامر
والبقر!...
هذه املستودعات الفرعية ،هي بحق خمازن جرثومية
متحركة ،تبث حمتوياهتا يف كل مكان مع برازها وبوهلا
ولعاهبا ،بل و َن َف ِسها دون أن حتس هبا ،بل دون أن نحس
نحن البرش هبا ،رغم ما أعطانا اهلل من عقل وبرص وبصرية،
فامليكروبات – عىل صغرها – خملوقات حتمل من أرسار
اخلالق ،وعظمته ،وقدرته ،ما يأرس العقول ،ويحُيرِّ األلباب،
فسبحان من خلقها ،وبثها ،وسخرها ،خلدمة اإلنسان.
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آيـات يف امليكروبــات!
آيـ ٌة بل
ٌ

(((

البكترييا الواحدة عامل ٌ يف خلية ،كائ ٌن من أهون
خملوقات اهلل ،إن مل يكن أشدها ضعف ًا وهوان ًا ،ال تراه وال
حتس بوجوده ،رغم أنه رفيقك منذ والدتك ،وسيبقى معك
ما دام فيك عرق ينبض ،شئت أم أبيت ،فهو يسكن جلدك
وجوفك ،وقد اختذ لـه فيك مقام ًا آمن ًا ،دون أن يستأذنك
ودون أن يرسل لك ولو جمرد نسخة للعلم.
وبأسلوبه اجلميل يستوقفنا الدكتور القضاة أمام هذه
احلقيقة املفزعة قائالً :مه ً
ال فليس من دا ٍع للخوف واهللع؛
لقد مرت عىل البرشية عرشات آالف السنني قبلك ،وهم
يتعايشون مع هذه الكائنات ،دون أن حيسوا هبا ،أو يكتشفوها
لدقتها وصغر حجمها ،رغم أعدادها التي ال تحُ ىص ،منترشة
فيهم وعليهم وحوهلم .وهي مل تدخل قاموس املعرفة
البرشية ،إال يف القرن السابع عرش ،عندما رآها العامل (لوفن
هوك) بمجهره البدائي عام (1667م).
ورغم أن البكترييا من أصغر املخلوقات احلية املعروفة،

((( الدكتور عبد احلميد القضاة ،عجائب امليكروبات ،بترصف.
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إال أن فيها من األرسار ما يبهر العقل ويأرسه ،فال متلك حني
ترى ذلك أو تسمعه ،إال أن هتتف من أعامقك بعفوية الفطرة
السليمة «سبحانك ريب ما أعظمك!»
إذا وصفنا الواحدة منها بالكائن البسيط ،فقد جاوزنا
احلقيقة ،رغم أهنا خلية واحدة صغرية بمقاييسنا ،يبلغ متوسط
قطرها جزء ًا من املليون من املرت ،وطوهلا ضعف ذلك((( ،لذا
فهي ليست ضخمة احلجم ،لكننا كلام أبحرنا فيها ،وجدناها
ضخمة بل ضخمة جد ًا ،وخملوق ًا عظي ًام انطوى عىل أرسار
حمرية  ...هتتف بعظمة اخلالق املدبر! ،وصدق اإلمام عيل كرم
اهلل وجهه فيام ينسب إليه من قول:
َد َو َ
َ
اؤك َ
تبصـر
منـك ومـا
فيك وما ت َْشــ ُع ُر  ...وداؤُ َك
ُ
ب أنَّك ِج ْر ٌم َص ِغ ٌري ...وفيك ا ْن َطوى مَ
ْرب
و ْحت َس ُ
العال ُ األك ُ

تتجىل قدرة اهلل يف املخلوقات كلها ،صغريها وكبريها،
وكلام استطاع املخلوق الصغري ،القيام بعمل ضخم ،بدقة
متناهية ،وبأقل كلفة ،وأصغر حيز ،كلام جت ّلت عظمة اخلالق
((( مثل بكترييا الـ إيكوالي التي يبلغ قطرها واحد ميكرون وطوهلا
اثنني ميكرون ،وامليكرون هو جزء من املليون جزء من املرت.
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وقدرته بشكل أوضح وأكرب ،وكلام شاهدت حتت عدسة
املجهر أمة من هذه األمم (غري املرئية) ،كلام متلكتك الدهشة
وأخذك العجب ،حتى إذا رأيت أمة أخرى ،قلت يف نفسك:
هذا أدق وأعظم .ويزداد عجبك ،عندما تعلم أن اهلل سبحانه
وتعاىل قد خلق من األمم غري املرئية أضعاف املرئي املشاهد.
حتى إنَّه أقسم هبا يف كتابه العزيز بقولـه :ﱫﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱪ(احلاقة ،)39-38:فإذا كان ما نبرصه
عظي ًام ،فام ال نبرصه أعظم .وإذا بلغت عجائب الدنيا سبع ًا،
فعددها يف عامل امليكروبات أكثر وأعجب ،وهكذا يزداد
إيامنك باهلل ،وإجاللك لـه ،عندما يتبني لك أن اهلل قد بعث
يف هذه املخلوقات احلياة بكل مقوماهتا ،وزودها بالقدرة عىل
النامء والتكاثر ،وأودع فيها من األرسار واخلواص ،ما أهلها
وهيأها خلدمة اإلنسان ،وتسبيح خالقها بلغتها اخلاصة.
وامليكروبات ،من بكترييا وفريوسات وفطريات وأنواع
أخرى كثرية ،أقل شهرة ،هي أساسية ورضورية للحياة،
وموجودة يف كل مكان عرفه اإلنسان ،تعيش يف مستعمرات
بأعداد هائلة ،تصل إىل املليارات ،تتكاثر برسعة عجيبة،
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فالرقم يتضاعف كل عرشين دقيقة ،ولرسعة تكاثرها،
وسهولة زراعتها ،وقلة تكاليفها ،استعملها اإلنسان يف كثري
من التجارب املفيدة للبرشية .فام حيتاج إىل عرشات السنني
لتجريبه عىل اإلنسان ،نستطيع عمله عىل البكترييا خالل
شهر من الزمان.
عرف العلامء منها عرشات اآلالف من العائالت
املختلفة .هذه العائالت اجلرثومية أشبه ما تكون بالعشائر
عند البرش ،مبثوثة يف كل مكان ،تأكل وترشب وترسح
ومترح ،ومتيض حياهتا بني سلم وحرب .كل عائلة لدهيا
من األسلحة البيولوجية ما حيميها من غريها ،وحيفظ عليها
حياهتا واستمرارها .ومن وسائل الدفاع عن نفسها ،ما ُيبهر
العقول ويحُ ريها؛ فام تفرزه عائلة ما كسالح حلاميتها (مضاد
حيوي) ،تستطيع أن تقتل به عائالت أخرى دون أن يؤذهيا
 ...وقد استفاد اإلنسان من ذلك بأن عرف هذه األسلحة،
واستعملها أدوية للعالج من األمراض اجلرثومية؛ وذلك منذ
سنة (1928م) حيث اكتشف العامل اإلنجليزي «ألكسندر
فلمنغ» أول مضاد حيوي ،وهو البنسلني.
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وجد العلامء أن ( )%3فقط من امليكروبات مسؤولة عن
األمراض البرشية املعدية ،وحوايل ( )%10منها ينتهز فرصة
ضعف اإلنسان لينقض عليه مسبب ًا لـه األمراض ،أما الغالبية
الساحقة من امليكروبات ( )%87فتعمل يف خدمة اإلنسان
ليل هنار  !...وهي قادرة عىل العيش يف أقسى الظروف اجلوية
والغذائية؛ فقد وجدت عىل عمق ثالثة كيلومرتات حتت
األرض ،وعىل ارتفاع آالف األمتار يف الفضاء .كام ُوجدت
متك ِّيسة منذ ثالثني مليون سنة ،ثم ُأعيد النشاط إليها من جديد.
يشكل الفرد منها عىل دقة حجمه ،عامل ًا بالغ الدقة يف نظامه
ووظائفه ... ،وتتجىل مقدرة خالقها يف مقدرهتا عىل العيش يف
الظروف واألحوال الصعبة ... ،ويف رصاعها من أجل البقاء،
ألهنا خملوقات حتب احلياة كغريها ... ،ويف فنوهنا للدفاع
عن نفسها ... ،ويف شباهبا الذي ال يشيب ... ،ويف إنجازاهتا
العظيمة للبرشية ... ،ويف أرسار الذكورة واألنوثة فيها ... ،ويف
طرق تعامل آكل البكترييا معها (رغم أن كليهام ميكروب)،
الذي سخره اهلل للبطش هبا ،وتدمري خالياها بطرق مذهلة...
وبعد هذه اجلولة الرسيعة يؤكد الدكتور القضاة أن:
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«هذه بعض عجائب امليكروبات التي فيها من اإلعجاز
والعظمة ما يزيد املرء إيامن ًا عىل إيامنه ويقين ًا عىل يقينه ،هذه
الظواهر أدهشتنا وأهبرتنا ،وقادتنا إىل إمعان النظر ،وإعامل
ٍ
خاصة من
الفكر فيها أكثر ،حتى أوقفنا هذا أمام أنواع
اجلراثيم؛ أصبغت عىل دهشتنا مزيد ًا من الدهشة ،وأضافت
إىل انبهارنا وعجبنا مزيد ًا من اإليامن باهلل ،وعظمة قدرته
وحكمته وكامل رشيعته! إهنا اجلراثيم املسببة لألمراض
(((
املنقولة جنسي ًا واإليدز.

((( الدكتور عبد احلميد القضاة ،األمراض اجلنسية ،الفصل الرابع
(ص )181-153 :بترصف.
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ما هو امللفت فـي جراثيم األمراض املنقولة جنسيا؟!

لقد كان للدكتور القضاة وقفات تلو وقفات مع هذه
اجلراثيم ،املسسببة لألمراض املنقولة جنسي ًا ،متعن يف صفاهتا
وطبائعها ومتطلبات حياهتا ،أم ً
ال يف الوصول إىل أرسارها،
وبيان حقيقتها اإلعجازية ،فكانت حصيلة هذا التدبر
واإلبحار يف عاملها مجلة من اخلصائص التي بينها ووضحها
وجعلها يف اآليت:

أوالً :طبيعة هذه اجلراثيم ،وطرق انتقاهلا:

هلذه اجلراثيم (جراثيم األمراض املنقولة جنسي ًا) طبيعة
خاصة هبا ،ميزهتا عن غريها من اجلراثيم األخرى؛ فهي
ال تنتقل باملاء أو اهلواء أو الطعام ،لكنها تنتقل باالحتكاك
اجلسدي املبارش ،أو من خالل انتقال سوائل اجلسم
وإفرازاته .فهي ال تنتقل من خالل ممارسات احلياة العادية
يف األماكن اخلاصة أو العامة؛ ويؤكد الدكتور القضاة أنه ال
يمكن أن تنتقل هذه اجلراثيم من خالل برك السباحة ،أو
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احلاممات العامة ،والتعامل املبارش بني عامة الناس ،ولكنها
تنتقل بشكل رئييس من خالل املامرسات اجلنسية املحرمة يف
(((
كل الرشائع الساموية.
كام أن هذه اجلراثيم ال توجد يف الرتبة كغريها،
فمستودعاهتا الوحيدة هي أجساد املرىض واملصابني .وال
يمكن احلصول عىل عينات منها (من الطبيعة) .فهي حساسة
للجفاف ،كام أهنا حساسة لألشعة؛ فتعرضها ألشعة الشمس
يقتلها ويقيض عليها .وبعضها ال هوائي ،يموت مبارشة
بعد خروجه من جسم الشخص املصاب وتعرضه للهواء،
فاألكسجني سم قاتل بالنسبة هلا .وبعض أنواعها يموت من
املاء والصابون ،ومن أبسط املطهرات (((.فام الرس بل األرسار
الكامنة وراء ضعفها وعدم تواجدها يف الطبيعة وعدم انتقاهلا
باملاء أو اهلواء أو الطعام؟!

((( املقابلة اخلاصة.
((( الدكتور عبد احلميد القضاة ،األمراض اجلنسية ،ص .56
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ثاني ًا :أمراض ناجتة عن الزنا والشذوذ:

ويؤكد الدكتور القضاة أن انتشار األمراض املنقولة
ِ
الناس من القي ِم ال ُعليا ،وشيوع
جنسي ًا عرب التاريخ ارتبط بتحلل
اجلنس وتغري نظرهتم له .وما أشبه الليلة بالبارحة ،فاحلال التي
يعيشها العامل اليوم من انتشار الفاحشة واسترشائها ،وشيوع
اجلنس برصعاته العجيبة من شذوذ وزنا وجنس فموي،
أدت إىل تعقيد املشكلة وأصبحت عابرة للقارات .انترشت
األمراض املنقولة جنسي ًا بشكل غري مسبوق ،وفرضت نفسها
عىل العامل ،رغم تقدمه املادي املذهل :هتدد مصريه ،وتُفسد
عيشه ،وتُصيبه يف الصميم ،وتنكبه يف زهرة شبابه ،تعكس
آثارها عىل الفرد معاناة وتشوه ًا وخسارة مادية ،وعىل الدول
ً (((
اقتصادي ًا وأخالقي ًا واجتامعيا.
ويف هذا يقول الدكتور القضاة (((:لقد ثبت لدي عملي ًا
وتارخيي ًا ،ومن خالل اطالعي عىل الدراسات واإلحصائيات
((( الدكتور عبد احلميد القضاة ،كتاب اإليدز حصاد الشذوذ ،دار
ابن قدامة للطباعة والنرش – بريوت ،و دار النرش الطبية – لندن ،ط:2
1986م ،ص.93-90 ،65 :
((( املقابلة اخلاصة.
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العاملية ،ومن خالل معرفتي العلمية والعملية ،وخربيت
الطويلة يف هذا املجال؛ ثبت لدي ارتباط انتقال هذه اجلراثيم
وانتشارها يف العامل ،بالسلوكيات اجلنسية املحرمة من زنا
ٍ
وتعاط للمخدرات .وهذه حقيقة ثابتة متكررة
وشذوذ
أصبحت من البدهيات .فهذه إحصائيات منظمة الصحة
العاملية أكرب شاهد عىل ذلك ،حيث نرشت يف كشف احلقائق
رقم  110لعام (2013م) ،أنه ُيصاب يف كل يوم أكثر من
مليون إنسان بأحد األمراض املنقولة جنسيا .وهذا بسبب
شيوع السلوكيات والعالقات اجلنسية املنفلتة (الزنا والشذوذ
واجلنس الفموي وتعاطي املخدرات) .كام تشري الدراسات
إىل وجود عالقة طردية بني شيوع هذه السلوكيات ومعدالت
انتشار األمراض املنقولة جنسي ًا ،فاملجتمعات األكثر إباحية،
تشهد انتشار ًا أكثر هلذه األمراض .واهلل سبحانه وتعاىل قد
أثبت يف كتابه العزيز العواقب الوخيمة للعالقات اجلنسية
املحرمة بقوله« :ﱫ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﱪ (اإلرساء ،)32:وهذا النوع من السلوكيات اجلنسية
حمرم يف كل الرشائع الساموية ...فام رس هذا التحريم؟!.
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ثالث ًا :أمراض جديدة مل تكن يف األسالف:

لقد تضاعفت أنواع هذه األمراض خالل العقود القليلة
املاضية وتعددت ،حيث بلغت عرشة أضعاف ما كانت عليه.
فمن مخسة أمراض كانت معروفة ،إىل أن جتاوزت اخلمسني
مرض ًا مسج ً
ال ومعروف ًا ومثبت ًا حتى اآلن .واألمر مرشح
للزيادة كلام جاء جيل جديد من البرش ،يرص عىل استباحة
املحرمات ،وشيوع الفاحشة ،والعمل فيها عالنية؛ حتقيق ًا
حلديث الرسول  ...« :ما ظهرت الفاحشة يف قوم قط،
ُيعمل هبا فيهم عالنية ،إال ظهر فيهم الطاعون واألوجاع
التي مل تكن يف أسالفهم.(( (((»...
أما عن مدى انتشار هذه األمراض ،وتزايد أعداد
(((
املرىض واملصابني هبا ،فيحدثنا الدكتور القضاة قائالً:
((( رواه البيهقي يف شعب اإليامن ،باب التشديد عىل من منع زكاة
ماله ،ج ،3 :ص ،197 :احلديث رقم .3315 :أبو بكر حممد بن
احلسني البيهقي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1410 :1هـ،
حتقيق :حممد السعيد بسيوين زغلول 7 ،أجزاء.
((( الدكتور عبد احلميد القضاة ،األمراض اجلنسية ،ص.174 ،35 :
((( املقابلة اخلاصة.
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بالرغم من تقدم العلوم الطبية ،يف خمتلف جماالهتا ومستوياهتا
الوقائية والعالجية ،وبالرغم من سهولة عالج الكثري من هذه
األمراض؛ إال أن انتشارها وزيادة أعداد املرىض واملصابني
هبا يف تنا ٍم وتصاعد خطري ،فهناك  499مليون إصابة جديدة
باألمراض املنقولة جنسي ًا يف عام (2013م) فقط ،حسبام
أفادت به إحصائيات منظمة الصحة العاملية.

رابع ًا :هذه اجلراثيم ال تُسبب أمراض ًا جنسية للبهائم:

يرى الدكتور القضاة أن من أعجب ما متيزت به هذه
اجلراثيم؛ أهنا ال تُصيب البهائم ،وال تُسبب هلا أمراض ًا
جنسية ،فهي ال تصيب إالّ اإلنسان ،وليس أي إنسان؛ إنه
الزاين أو الشاذ! أما من ابتعد عن املحرمات فهو معفي منها؛
ألن اهلل منعها من أن تنتقل إليه باملاء أو اهلواء أو الطعام.
ويضيف أيض ًا :إن البهائم معفاة منها؛ رغم ما عندها من
شيوع جنيس ،ورغم التشابه أو التطابق بني اإلنسان واحليوان
من حيث درجة احلرارة واملكونات الغذائية والظروف
البيئية .ومع كل هذا فجراثيم األمراض املنقولة جنسي ًا ال
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تنمو عليها ،وال تصيبها بأي مرض جنيس! فمن الذي أعلم
ٌ
مقرتف للحرام؟ ُيعفى
إنسان
اجلرثومة بأن هذا هبيم وهذا
ٌ
األول و ُيعاقب الثاين! وهذا جيعلنا نقف مذهولني لنتساءل
عن السبب! هل هذه اجلراثيم مرسل ٌة لإلنسان خصيص ًا؟
“و َما َي ْع َل ُم ُجنُو َد
وبالتايل فهل هي عقوبة الزنا والشذوذ؟ َ
َر ِّب َك إِلاَّ ُه َو( ”.املدثر.)31:
أما الذي يميز اإلنسان عن احليوان يف نظر الدكتور
ٌ
خمتار
خملوق مكلف مم ِّيز ،وبالتايل
القضاة ،هو أن اإلنسان
ٌ
حماسب عليها ،وهذا يستوجب العقوبة عىل املخالفة،
ألفعاله
ٌ
واملكافأة عىل الطاعة وااللتزام .أما احليوانات فمخلوقات
مسرية غري مكلفة وال خمتارة ألفعاهلا ،وبالتايل فهي غري
حماسبة وال معاقبة عىل ما يصدر منها من أفعال وترصفات.
ال ومل يرسل هلا رس ً
فلم يعطها اهلل عق ً
ينزل هلا كتب ًا كام
ال ومل ّ
فعل لإلنسان ،وبالتايل فمن كامل عدله ،إعفاؤها ومعاقبة
(((
اإلنسان!
((( الدكتور عبد احلميد القضاة ،االمراض اجلنسية ،ص-154 :
.155
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وبام أن العقل مناط التكليف؛ فكأنام أعفى اهلل سبحانه
احليوانات من العقوبة ،فال تُصاب باألمراض املنقولة جنسي ًا
رغم نزعتها اجلنسية احلادة ،يف حني اكتوى بنارها اإلنسان
الذي فضله اهلل عىل احليوان بالعقل ،وكرمه بالتكليف ،ﱫﮏ
ﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﱪ (االرساء.)70:
كام أن صعوبة احلصول عىل هذه اجلراثيم ،وصعوبة
رشوط انتقاهلا ،وسهولة الوقاية منها ،وسهولة عالج الكثري
منها ،كلها حمددات النتشارها ،فال يكاد يقع فيها بريء،
ويكاد ينجو منها ويشفى كل تائب .فباب العالج والتعايف
منها مفتوح – كام هو باب التوبة – خصوص ًا يف البدايات (مع
عدم إرصار عىل املعصية)؛ كلها عوامل مؤيدة لفكرة أن هذه
اجلراثيم عقوبة للزناة.
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خامس ًا :الشذوذ ...أصل البالء وأساسه!

(((

تفوق عىل
“قوم لوط” اسم يندى له جبني البرشيةَّ ،
غريه من أسامء األقوام السابقة بالطغيان والعصيان ،والكفر
والفجور؛ فوقع عليهم من العذاب – انتقام ًا من اهلل – ما مل يقع
عىل غريهم من األمم التي ُأخذت بذنوهبا .وكان جرمهم األكرب
هو أهنم خرجوا عن الفطرة ،ومتادوا يف الفحش واملنكر ،حتى
ابتدعوا ممارسة اجلنس بني الذكور ،وكانوا أول من فعل ذلك؛
قال تعاىل :ﱫ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧ
ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﱪ (األعراف)81-80:
فكانت النتيجة وباالً عليهم بام كسبت أيدهيم ،يقول تعاىل عن
عذاهبم :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﱪ (هود )83-82:فصاروا (قوم
((( الدكتور عبد احلميد القضاة ،كتاب قوم لوط يف ثوب جديد ،من
مطبوعات مجعية العفاف اخلريية ،عامن – األردن ،ط2007 :1م،
ملخص لعدة فصول متفرقة.
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لوط) رمز ًا للسبق للمنكر والفحش واخلروج عىل الفطرة
والتامدي إىل درجة املجاهرة واالبتكار.
لقد كانت قضية االنفالت اجلنيس – عرب التاريخ – مفتاح
سقوط امرباطوريات واندثار حضارات ،ودمار جمتمعات.
فقد سبق أن عصفت باحلضارة اإلغريقية (اليونانية) القديمة،
التي بدأت فتية قوية جادة ،حتى بلغت قمة املجد ،وتبوأت
مقعد ًا متقدم ًا يف سلم التقدم املادي .ولكنها أوغلت يف املادية
دونام ضوابط؛ فقادها ذلك إىل انتشار الفاحشة والشذوذ
(اللواط) ،وشاع حتى أصبح الفجور هلم دينا ُ
وخلق ًا،
فحاقت هبم سنة اهلل التي ال تتخلف ،واندثرت حضارهتم.
أما احلضارات الرومانية والبابلية وغريمها من احلضارات
السابقة ،فلم تكن أفضل حاالً .إذ بقيت تلك احلضارات
صامدة ،حتى انترش فيها الزنا والشذوذ اجلنيس انتشار النار يف
اهلشيم؛ فعصفت هبم رياح السنن الكونية يف التغري ،فذهبت
حضارهتم أدراج الرياح ،ﱫ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﱪ (األحزاب.)62:
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أما حضارة القرن الواحد والعرشين ،فرغم التقدم
العلمي والتكنولوجي اهلائل ،إال أهنا جاءتنا بقوم لوط
يرتدون زي ًا جديد ًا ،مجعت كل العيوب األخالقية التي كانت
سبب ًا يف اندثار احلضارات السابقة ،وخاصة فيام يتعلق باالهنيار
األخالقي لضوابط العالقة اجلنسية بني الذكر واألنثى ،وعوملة
الرذيلة املتمثلة بالزنا والشذوذ اجلنيس بصنوفه .وإقرار
الزواج املثيل بني الشاذين وبني السحاقيات ،ومالحقة كل من
يتعرض هلم قانوني ًا ،وحمارصة الفضيلة بكل أشكاهلا.
الطني بِ َّل ًة ما تنفثه بعض الفضائيات ،وما خيتزنه
وزاد
َ
عجائب وممارسات جنسية ال ختطر عىل
اإلنرتنت للشباب من
َ
بال ،حتى غدت جتارة اجلنس ،التجارة األوىل عاملي ًا من حيث
الربح واالنتشار؛ ( 280مليون صورة وفلم إباحي موجود
عىل اإلنرتنت) فشاع الزنا ونكاح املحارم والشذوذ واملجون
بال قيود وال حدود .وغدا اجلنس لعبة لكل مزاج منحرف،
وذوق مريض ،فض ً
ال عن انفالته من كل عرف أو تقليد.
واستفحل األمر فأصبحت السمة املميزة للمجتمعات البرشية
يف أنحاء األرض؛ انتشار اللواط والسحاق واملامرسات
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اجلامعية للجنس ،والزواج التجريبي ،أو احلب السابق
للزواج ،ونوادي الشذوذ والعراة ،وعلب الليل واملجالت
املاجنة ،واألفالم اجلنسية اهلابطة ،والصور اخلليعة.
وكل ذلك جاء حصيلة أوضاع ،وقيم عقائدية وفكرية،
ونظريات وضعية؛ خمطط هلا .ال يمنعها عندهم قانون أو
ُعرف أو دين؛ بل حممي بقوة القوانني الدولية حلقوق اإلنسان.
والعمل عىل إجياد قوانني ومواثيق عاملية تطمس ضوابط
الدين التي رشعها اهلل لتنظيم وترصيف الغريزة اجلنسية عند
اإلنسان .وعوملتها ومتريرها من خالل املؤمترات الدولية حتت
عناوين جاذبة ،حتتمل أكثر من تفسري المتصاص أي ردة
ٍ
معان هدامة لألعراف والتعاليم الدينية
فعل ،لكنها تستبطن
التي تؤمن هبا الشعوب ،تنتهي إىل عوملة الرذيلة والتحلل من
كل قيد أو ُمن ّظم للمامرسات اجلنسية.
نعم  ...هؤالء هم قوم لوط ،الذين يسعون إىل الدمار
واالندثار بأرجلهم ،ويعملون عىل أن تتبعهم البرشية مجعاء.
يتز ّيون بزي احلضارة ،واحلريات الشخصية ،والقوانني
الدولية ،ويتدثرون دثار العوملة واالنفتاح ،والتقدم والتحرر؛
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هم قوم لوط القرن احلادي والعرشين؛ هذا ثوهبم وذلك
رشعوا من قوانني الشذوذ ،ومحاية املثليني ،ما مل
دثارهمّ :
يسبقهم إليه أحد من العاملني !!...
وقد ثبت علمي ًا وإحصائي ًا وعملي ًا أن الشذوذ اجلنيس
وممارساته املختلفة تنقل وتنرش األمراض املنقولة جنسي ًا
برسعة صاروخية إذا ما قورنت بغريها من املامرسات .وقد
أعلن رئيس الصحة العامة يف بريطانيا الربفسور كيفن فنتن،
يف املؤمتر الذي ُعقد يف لندن هناية عام (2013م) ،بأن العامل
يواجه كارثة عاملية سببها الشاذون جنسي ًا ،ألن اإلصابات
باألمراض املنقولة جنسي ًا بينهم هي ثامنية أضعاف اإلصابات
بني األفراد العاديني يف الدول الفقرية وهي ثالث ٌة وعرشون
ضعف ًا يف الدول الغنية ،وأعىل نسبة يف اإلصابات بني الشاذين
يف الدول الغنية هي يف الواليات املتحدة األمريكية ،وأن
اجلنس الرشجي (الشذوذ) ينقل األيدز ثامنية عرش ضعف ًا
زيادة عىل اجلنس املهبيل ...إذن حتريم الشذوذ وعقوبة قوم
لوط وراءها رس عظيم خلدمة البرشية ومصلحتها.
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سادس ًا :أكذوبة جني الشذوذ

(((

إن الباحث املتتبع جيد بسهولة أن اليهود هم وراء
صناعة األفالم اإلباحية ووضعها عىل اإلنرتنت ،وهم
كذلك وراء جمالت اخلالعة وال ُعري (بالي بوي) ،وكذلك
جتارة اجلنس عموم ًا ونرش الشذوذ اجلنيس وتروجيه،
إفساد ًا للشباب وتدمري ًا ألخالقهم ،فقد سبق وأعلنوا يف
برتوكوالهتم بقوهلم” :جيب أن َ
لتنهار األخالق فـي كل
نعمل
َ
مكـان ،فتسهـل سيطرتنـاَّ ...
إن فرويد منا ،وسيظل يعرض
العالقات اجلنسية يف ضوء الشمس؛ كي ال يبقى فـي نظـر
الشباب شـي ٌء مقدس ،ويصبح هـمه األكـرب هـو إرضاء
غرائزه اجلنسية ...وعندئذ تنهـار أخـالقـه” أما فرويد فكان
رصحي ًا واضح ًا عندما أعلن“ :أن اإلنسان ال حيقق ذاته بغري
اإلشباع اجلنيس  ...وكل قيد من دين أو أخـالق أو تقاليد هو
قيد باطل ،وهو كبت غري مرشوع”.
((( الدكتور عبد احلميد القضاة ،كتاب نريان اإليدز حترق شباب
العامل ،فمن املسئول؟ ،من مطبوعات مجعية العفاف اخلريية ،عامت –
األردن ،ط2009 :4م ،ص.33-29 :
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ويضيف الدكتور القضاة أهنم :مل يكتفوا بام سبق
ولكنهم روجوا حديث ًا لفرضية تعترب الشذوذ أمر ًا وراثي ًا ،وال
خيار فيه لإلنسان ،فالشاذ خُيلق هكذا .وبالتايل جيب تقبله كام
هو ،حيث ال ذنب له يحُ اسب عليه يف هذا املوضوع ،وال حيلة
له وال ألحد يف األمر .وليس من رضورة أص ً
ال للتدخل يف
األمر فهو طبيعي هكذا وال غضاضة فيه .وهذه األفكار نبعت
من جعبة بعض اليهود الذين ادعوا بأهنم اكتشفوا وجود
جني وراثي لدى الشاذ مسئول عن شذوذه .وهبذا أرادوا أن
يشجعوا الشذوذ والشاذين ليتقبلهم املجتمعُ ،ويشفق عىل
حاهلم ما دام األمر وراثي ًا ،ويف نفس الوقت للتشكيك بام
“ولدت
جاء يف القرآن الكريم من حتريم للشذوذ ،عىل مبدأ ُ
شاذ ًا فلامذا ُأعاقب ”!...وقد أجريت أبحاث علمية خاصة
يف أسرتاليا ،كشفت زيف هذا االدعاء وبطالنه .ونرشت جملة
بوستن العاملية حتت عنوان (تاليش نظرية جني الشذوذ) يف
عام (1999م)؛ أنه ال أحد من العلامء ،وأصحاب األبحاث
املتخصصة ،يقول إن الشذوذ وراثة وسببه جني وراثي.
وحفل املقال بآراء جمموعة من أهل االختصاص الذين
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يفندون نظرية جني الشذوذ ،ويلقون بالالئمة عىل اإلعالم
الذي شوه احلقائق ،ود َّلس عىل الناس بنرش كالم غري علمي.
وهبذا تكون نظرية الشذوذ الوراثي (جني الشذوذ) ،قد
أبطلها العلم بالدليل واإلثبات ،يف خمتلف أنحاء العامل .عل ًام
أن الذين روجوا هلذه النظرية كانوا هيدفون إىل إجياد جو من
التعاطف مع هؤالء الشاذين ،والتشكيك واللمز يف اإلسالم
الذي يقيض بمعاقبة هؤالء؛ بينام هم أبرياء ُولدوا هبذه الصفة
وليس هلم يد بذلك أو ذنبِ ،
فل َم يعاقبون ويقام عليهم احلد؟

سابع ًا :ختيل جهاز املناعة عن صاحبه:

وهذا ما أشار إليه الدكتور القضاة بقوله :إذا أصيب
اإلنسان بمرض جرثومي عادي كاحلصبة أو اجلدري مثالً،
و ُقدر له الشفاء ،تتكون يف جسمه مضادات طبيعية خاصة
( )Antibodiesضد اجلراثيم املسببة هلذا املرض ،تساعد
يف شفائه ،ثم حتميه من إمكانية أن ُيصاب بنفس املرض
ثانية .أما يف حالة األمراض املنقولة جنسي ًا (كام هو احلال يف
كون
مريض السفلس والسيالن واإليدز) ،فجهاز املناعة ال ُي ِّ
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مثل هذه األجسام املضادة للحامية من املرض نفسه ،وبالتايل
يمكن أن ُيصاب الزاين أو الشاذ مرة تلو املرة ،فهو ليس حممي ًا
منها مستقبالً .وكأنام جهاز املناعة يف جسم اإلنسان يتخىل
عن صاحبه؛ عقوبة له عىل ما يقرتف.
وهنا يتساءل الدكتور :من الذي جعل جهاز املناعة
ال يتعاون مع صاحبه ،رغم أنه كغريه من أجهزة اجلسم ال
يسمع وال يرى وال يعقل...؟ ومن منظورنا اإلسالمي نرى
أن اهلل تبارك وتعاىل قد خلق جهاز املناعة ليحمي صاحبه من
األمراض العادية التي ال ذنب له هبا ،أ ّما األمراض اإلرادية
النامجة عن اقرتافه املحرمات بمحض اختياره فجهاز املناعة
(((
غري معني هبا.

ثامن ًا :جراثيم جادة وتعمل بصمت:

يؤكد الدكتور القضاة أن اهلل سبحانه وتعاىل قد أودع هذا
النوع من اجلراثيم التي تسبب األمراض املنقولة جنسي ًا من

((( الدكتور عبد احلميد القضاة ،األمراض اجلنسية ،ص-153 :
.154
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الصفات ما ُيميزها عن غريها من جراثيم األمراض املعدية
األخرى ،فهي رغم اختالفها عن بعضها؛ حيث ال يوجد بينها
أي شبه – ال يف الشكل وال يف احلياة املعيشية ،فهذا بكتريي
وذاك فريويس أو غريه – إالّ أهنا متشاهبة يف طرق انتقاهلا
أي باالتصال اجلنيس غري الرشعي .كام متيزت األمراض
الناجتة عنها بصفات جتعلها بحق عقوبة قاسية تهُ لك األفراد
واجلامعات عىل ٍ
حد سواء .بل تدمر احلضارات وتأيت عليها.
إضافة إىل ذلك ،فإن الصفات التي تتميز هبا جراثيم
األمراض املنقولة جنسي ًا عن جراثيم األمراض املعدية األخرى،
والتي جتعل منها عقوبة مؤذية لكل من تنكب الطريق ،وأرص
عىل غيه وتنكر ألوامر ربه ،فهي جراثيم ال تُصيب إالّ اإلنسان،
وال تعيش بشكل عام إالّ فيه وعليه ،ومتوت بعد خروجها منه.
وبعضها بارع يف اخرتاق خطوط الدفاع فيه.
ويرضب الدكتور لذلك مث ً
ال باجللد ،الذي هو من
اخلطوط الدفاعية للجسم ضد اجلراثيم ،وهو السور الذي
يمنع دخوهلا ،واجلهاز املناعي الذي يتعرف عىل األجسام
الغريبة عن اجلسم (الدخالء) ،فيقوم بالتخلص منها ،لكننا
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نجد أن بعض جراثيم األمراض املنقولة جنسي ًا (مثل جرثومة
الزهري) تتمتع – بسبب شكلها اللولبي ورأسها املدبب
(كالربغي) – بالقدرة عىل اخرتاق جلد األعضاء اجلنسية
وجلد الشفاه (خط الدفاع األول) .أما اخلط الدفاعي الثاين
فتتحايل عليه بتغطية نفسها بمواد من جسم املصاب ،فتظهر
جلهاز املناعة عىل أهنا جزء من اجلسم وليست عنرص ًا دخيالً؛
فتامرس كافة نشاطاهتا مسببة املرض لإلنسان دونام أدنى
(((
مضايقات.

تاسع ًا :جراثيم تتحدى العلامء:

مع تقدم الطب والعلم والتكنولوجيا ،أمكن معرفة
الكثري عن اجلراثيم التي تسبب أغلب األمراض املعدية؛
إذ أمكن عزهلا وزراعتها صناعي ًا يف املختربات ،ودراستها
دراسة دقيقة فيام يتعلق بصفاهتا وتكاثرها ودورهتا احلياتية
والظروف التي تساعد عىل تكاثرها ،وتأثري األدوية عليها ك ًّام
ونوع ًا إىل غري ذلك.
((( املرجع السابق ،ص.158-157 :
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أما جراثيم األمراض املنقولة جنسي ًا كجرثومة الزهري
مثالً ،فقد استعصت عىل الزراعة والدراسة ،وبالتايل ال
ُيعرف عنها إالّ النزر اليسري .وكذلك فريوس الثآليل اجلنسية
وفريوس اإليدز وبعض ذريات جرثومة السيالن التي تقاوم
مجيع األدوية املعروفة لدى العلامء ،فبعضها مقاوم واآلخر
ال عالج له؛ هذا الغموض الذي يلفها جيعل منها معضلة
إنسانية معقدة تتضاعف مع اإلباحية والفوىض اجلنسية.
فهي جندي من جنود اهلل يعاقب به من أساء صنع ًا (((.ﱫ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﱪ (املدثر.)31:
وقد استطاع العلامء إعداد مطاعيم(((( )Vaccinesحمصنة
ضد أغلب األمراض اجلرثومية املعدية؛ تساعد اإلنسان عىل
رسعة الشفاء منها ،وذلك بتقوية الدفاعات الطبيعية يف جسم
اإلنسان ،كتلك املطاعيم التي تستخدم ضد الدفترييا والسعال
((( املرجع السابق ،ص.75 ،56 :
((( املطاعيم :هي جراثيم املرض املقتولة أو احلية أو بعض سمومها
املخففة بحيث ال تستطيع إصابة اإلنسان باملرض ،ولكن وجودها يف
اجلسم ينبه ويدرب أجهزة الدفاعات الطبيعية املوجودة فيه ،لتصبح
قادرة عىل صد أي تدخل جلراثيم املرض بالرسعة املمكنة.
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الديكي والسل وشلل األطفال واجلدري واحلصبة وغريها.
أما يف األمراض املنقولة جنسي ًا فيؤكد الدكتور القضاة
أن الوضع خمتلف متام ًا ،فجراثيمها مل يستطع الطب حتضري
مطاعيم وأمصال واقية منها ،وكلام حاول العلامء ذلك باءت
جتارهبم بالفشل الذريع.

عارش ًا :جراثيم تعذب ثم تقتل:

العقوبات البدنية التي حتيق باإلنسان وتقتله فور ًا ،هي
أقل تعذيب ًا لنفسه من تلك التي تذيقه مر العذاب قبل أن
تقتله ،ويؤكد الدكتور القضاة أن جراثيم األمراض املنقولة
جنسي ًا هي من هذا النوع ،فهي بآالمها وعذاهبا جلسم
املصاب قبل أن تؤدي إىل موته تكون قد قتلته ببطء ألف
مرة ،وهي بشكل عام توصف بأهنا معذبة أكثر منها قاتلة،
فعندما يصاب اإلنسان هبا ال تظهر عليه عالمات املرض فور ًا
ليستدرك اخلطر ،إضافة لرتدده يف مراجعة الطبيب ،وبالتايل
ال يشعر باملرض إالّ بعد فوات األوان ،ويف أطوار متأخرة،
ربام يصعب الشفاء منها .وقد يتناوب املرض بني الظهور
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واالختفاء لعدة مرات ،فيظن املصاب يف كل اختفاء هلا أنه
قد شفي ،ليصاب بخيبة أمل جديدة إذا ما عاوده املرض من
جديد .وقد يستمر هذا التناوب وتتجدد معه خيبات األمل
ردح ًا من الزمن ،يستغرق عمر املريض ليبقى معلق ًا ،فال هو
(((
طريح الفراش ،وال هو بالسليم املعاىف.

أحد عرش :جراثيم تستهدف الشباب:

يؤكد الدكتور القضاة أن األمراض املعدية غري
اجلنسية تصيب اإلنسان يف أي مرحلة من مراحل حياته ،أما
األمراض اجلنسية فال تصيب يف األعم األغلب إالّ من كانوا
يف سن البلوغ فصاعدا؛ ألهنا ال تنتقل إالّ بواسطة االتصال
اجلنيس وبالذات غري املرشوع ،وبام أن الشباب يف مرحلة
الفتوة هم األنشط جنسي ًا ،وهم األكثر اقرتاف ًا له ،وهم األقل
حتسب ًا للعواقب الوخيمة ،وبالتايل فهم الضحية األكرب هلذه
األمراض ،فإذا علمنا من تقرير منظمة الصحة العاملية لعام
(2013م) ،إصابة أكثر من  500مليون إنسان جديد هبذه
((( الدكتور عبد احلميد القضاة ،األمراض اجلنسية ،ص.165 :
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األمراض يف نفس السنة ،أغلبهم يف مقتبل العمر (أعامرهم
بني  25 – 15سنة)؛ تصورنا األعداد اهلائلة من الشبان
والشابات الذين يعانون من مصيبة األمراض املنقولة جنسي ًا،
وبالتايل تصورنا حجم نكبة املجتمعات هبم ،وما تعانيه األمم
(((
من التبعات الطبية واالقتصادية هلذه األمراض.

اثنا عرش :جراثيم وأمراض ال تُشكى وال تُبكى

(((

من خربته الواسعة يف هذا املجال يؤكد الدكتور القضاة
أن كثري ًا ما تبقى اإلصابة هبذا النوع من األمراض بال عالج،
ورس ًا تنطوي عليه نفس املريض؛ وجرح ًا غائر ًا يف أعامقه؛
وذلك خلصوصيتها وحساسيتها العالية ،فرتاه حائر ًا قلق ًا ال
يريد أن يفتضح أمره ،حتى ال يعرض عنه اخلالن واخلليالت،
أو حرجا بسبب بقية باقية من حياء لديه .وهكذا يصبح هذا
الرس مع الزمن نار ًا حترقه صباح مساء ،وقنبلة حتطمه من
الداخل ،وتستمر معاناته إىل أن تظهر عليه بصامت املرض
((( الدكتور عبد احلميد القضاة ،نريان اإليدز ،ص.19 :
((( الدكتور عبد احلميد القضاة ،األمراض اجلنسية ،ص.169-167 :

86

يف أكثر من موقع يف جسمه ،باإلضافة إىل انعكاس هذه
املعاناة عىل ترصفاته االجتامعية بشكل عام ،وعىل ذاته بشكل
خاص ،فيصبح ممن حيسبون كل صيحة عليهم :ﱫﮛ ﮜ
ﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﱪ (البقرة.)81:
حتى يف املجتمعات الغربية التي تبيح اجلنس دون
قيد أو رشط ،وتنترش فيها العيادات اخلاصة هلذه األمراض
بكثرة ،ورغم أن املعاجلة رسية جد ًا وجمانية؛ إالّ أن هناك نسبة
كبرية من املرىض ال حيبون مراجعة الطبيب .ويلجأون إىل
اخلمر واملخدرات للهروب من واقعهم ،ظانني أهنم خيففون
غم،
عن أنفسهم عبء املعاناة؛ فال يزيدهم ذلك إال غ ًّام عىل ّ
ويصريون كاملستجري من الرمضاء بالنار.
وربام شوهت هذه اجلراثيم الصورة الكريمة التي خلق
اهلل اإلنسان عليها ،ومتنن عىل عباده هبا ،فتمسخ وتتشوه كلي ًا
نتيجة اإلصابة ببعض هذه األمراض .فمرض الزهري مع
غريه مث ً
ال يؤدي أحيان ًا إىل تآكل األعضاء اجلنسية وانتهائها،
أو تشويه هيئة اإلنسان كلي ًا ،حتى تتغري كل مالحمه وخاصة
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الوجه ،وقد حذر رسول اهلل  من ذلك فقال« :لتغضن
(((
أبصاركم ولتحفظن فروجكم أو ليكسفن((( اهلل وجوهكم».

ثالثة عرش :رصعات جنسية وجراثيم جديدة:

يرى الدكتور القضاة أن الرصعات اجلنسية والتفنن يف
عامل اجلنس رافق التقدم العلمي يف الغرب ،فثمة رصعات
وممارسات مل تكن ختطر عىل بال برش ،تتناىف وأبسط قواعد
الذوق السليم ،كاستعامل الفم بدل الفرج ،واللسان بدل
القضيب يف اجلنس ،وتدريب بعض احليوانات عىل ممارسة
اجلنس مع النساء وغريه الكثري.
مما كان سبب ًا يف جلب املزيد من اجلراثيم املمرضة،
وبالتايل ظهور أمراض جديدة ،ويؤكد الدكتور القضاة أن
((( الكسف هنا معناه طمس وتغيري معامل الوجه كام يذكر راوي
احلديث.
((( رواه الطرباين .الرتغيب والرتهيب من احلديث الرشيف ،كتاب
النكاح وما يتعلق به ،ج ،3 :ص ،25 :حديث رقم .2933 :عبد
العظيم بن عبد القوي املنذري ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط:1
1417هـ .ت :إبراهيم شمس الدين 4 ،أجزاء.

88

الشذوذ عن الفطرة السليمة أدى إىل ظهور وانتشار أمراض
جديدة ،مل تكن معروفة من قبل ،أمراض معقدة وخطرية،
حار فيها ويف عالجها جهابذة األطباء ،تنذر بالويالت وسوء
اخلامتة؛ إذا مل يتداركها منهاج رباين يعيد إىل البرشية صواهبا،
ويؤكد فيها عىل إنسانية اإلنسان (((.وصدق رسول اهلل 
إذ يقول« :إذا استحلت أمتي مخس ًا فعليهم الدمار ،إذا ظهر
التالعن ،ورشبوا اخلمر ،ولبسوا احلرير ،واختذوا القينات،
(((
واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء».
لقد أدت املنهجية الغربية املغلوطة يف التعامل مع
اجلنس ،إىل اعتقاد الشباب أن اإلصابة بمرض السيالن ال
تؤثر يف اإلنسان أكثر مما يؤثر فيه الزكام ،لذا ال داعي للخوف
منه ،وال يستحق أن حيرم اإلنسان نفسه اللذة واملتعة اجلنسية
((( الدكتور عبد احلميد القضاة وآخرون ،بحث «اجلنس الفموي
والرسطان» ،مل تنرش بعد.
((( رواه البيهقي يف شعب اإليامن ،باب حتريم الفروج وما جيب من
التعفف عنها ،ج ،4 :ص ،377 :احلديث رقم .5469 :أبو بكر حممد
بن احلسني البيهقي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1410 :1هـ،
حتقيق :حممد السعيد بسيوين زغلول 7 ،أجزاء.
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ألجله .فأدى ذلك إىل فوىض جنسية عارمة؛ ليفاجأوا بانتشار
هذه األمراض فيهم انتشار النار باهلشيم ،وأهنا ليست جمرد
أمراض خطرية تقتل وتشوه وجتهض
زكا ٍم كام زعموا ،بل
ٌ
وتؤدي إىل العقم وتُثقل كاهل االقتصاد.
فإذا كان الناس يشكون كثرة الرضائب املفروضة عليهم،
فإهنم وبام كسبت أيدهيم يضيفون رضيبة أخرى باهظة إىل
قائمة املطلوبات ،حيث ُينفق العامل سنوي ًا أكثر من  150مليار
دوالر ،ملكافحة وعالج املصابني بجراثيم األمراض املنقولة
جنسي ًا ورعايتهم ،ولدعم األبحاث العلمية وعقد املؤمترات
املتعلقة باملوضوع .وهذا يعني املزيد من العبء عىل ميزانيات
الدول ،وبالتايل املزيد من الرضائب عىل املواطن .هذا
باإلضافة إىل الرضائب التي تدفعها األمم بأغىل عملة وهي
صحة شباهبا ،وتدفعها األرس تفكك ًا وانحالالً ،ويدفعها
ٍ
وعذابات نفسي ًة .كل هذه الرضائب
األفراد آالم ًا جسمية
الفادحة؛ تدفعها البرشية ملخالفتها الفطرة.
لذا فاألمراض املنقولة جنسي ًا ليست وحدها يف ميدان
الرضائب والعقوبات التي تعاين منها هذه املجتمعات ،بل
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هي حلقة يف سلسلة طويلة ُأعدت للذين عطلوا عقوهلم،
واتبعوا شهواهتم ،وأعرضوا عن ذكر اهلل :ﱫ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾ
ﯿﰀﰁﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭑﭒ
ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﱪ (طه.)126-124:
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ُمن رحم علم اجلراثيـم ...
ولد املشروع العلمي الدعوي
عن قصة مرشوع وقاية الشباب ،وكيف بدأ؟ وما هو
الدافع الذي جعل هذا املرشوع يرى النور؟ يفصح عنه
مؤسس املرشوع الدكتور عبد احلميد القضاة فيقول“ :لقد حدا
يب عظمة ما شاهدته يف عامل اجلراثيم عامة ،وما علمته وخربته،
من خصائص وسلوكيات جراثيم األمراض املنقولة جنسي ًا
خاصة ،وأثرها عىل حياة اإلنسان وصحته ،ثم ما استقر يف
أعامقي من شعور بعظمة اخلالق وقدرته ،وبلوغ حكمته وكامل
رشعه ،حتى جتذر هذا اإليامن يف قلبي ،وألقى بظالله عىل
سلوكي يف واقع احلياة .كل ذلك حدا يب إىل نقل هذه املعرفة،
وما أحدثته من آثار عظيمة إىل اآلخرين؛ لتكون هلم العظة
والعربة بقدرة اهلل يف أدق خملوقاته التي يسلطها عىل التاركني
هلديه ،املخالفني ألمره (((”.وقد دأب الدكتور عبد احلميد
((( املقابلة اخلاصة.
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القضاة عىل إعطاء املحارضات والدروس التوعوية يف املساجد
واملدارس واجلامعات ،واألندية العامة واملراكز الشبابية ،ودور
حتفيظ القرآن الكريم؛ لوقاية الشباب من هذه األمراض ،من
خالل التزامهم الرشعي ،وبعدهم عن اقرتاف املحرمات.
تابع جهده هذا من غري كلل وال ملل ،ومل يرتك داخل األردن
أرض حرض وال مدر أو وبرُ ،دعي إليه ليلقي شيئ ًا من هذه
املحارضات ،إال لبى الدعوة مهام بلغت ُ
الشقة ،دافعه إىل ذلك
ما أشار إليه يف حديثه السابق .كيف ال وهو الداعية مِ
العال الذي
وه ُّم تبليغهم ما فتح اهلل عليه به من
حب اخلري للناسَ ،
سكنه ُّ
خالل ختصصه يف علم اجلراثيم ،من آيات كونية عظيمة ،رتلتها
أصغر املخلوقات احلية التي عرفها اإلنسان.
مِ
العال الداعية خالل مسريته هذه ،يف
لقد لفت هذا
الدعوة إىل اهلل عىل علم وبصرية؛ اهتامم الناس فانجذبوا هلذا
النوع من املحارضات ،وهلذا األسلوب من الطرح الذي
ٍ
ملسات ايامنية وأجوا ًء روحانية.
يضفي عىل املعلومة العلمية
وقد تفاجأ من خالل التغذية الراجعة بمدى وحجم الدور
الذي تؤديه هذه املحارضات ،يف توجيه الشباب ،وما هلا
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من دور يف حماربة موجة اإلحلاد واإلفساد التي جتتاح البالد
وتسترشي يف العباد .وبحكم ا ِّطالعه عىل جوانب املخططات
الرهيبة التي حتاك إلفساد اجليل ،وخصوصا الرتكيز عىل
الشباب يف الدول املحيطة باملسجد األقىص ،واعتامدهم
لعقيدة “اجلنس واالنحالل عنارص احلرب القادمة” ،...
وبحكم ريادة الدكتور القضاة يف هذا التخصص العلمي –
والرائد ال يكذب أهله – ...
هلذا كله كان هذا املرشوع العلمي الطبي الدعوي؛
لوقاية الشباب من هذا اخلطر الداهم.
هبم الشباب ،وحبه
لقد انشغل الدكتور القضاة كثري ًا ّ
هلم ،وحرصه عىل صالحهم دنيا ودين ًا ،وخوفه الشديد
عليهم من موجات اإلفساد ،واستعداده لتجشم كل عناء،
وحتدي كل صعب؛ للوقوف يف وجه احلرب املعلنة ،التي
يشنها عليهم أهل الفساد واإلفساد ،ويستهدفهم هبا أعداء
البرشية؛ ليعطلوا دور الشباب يف هنوضها ،ويبقون مسيطرين
عىل العامل ،يعبثون به كيف يشاؤون .وليس من املستغرب
عىل مثل هذا العلم يف الدعوة ِ
والعلم ،أن تكتنفه كل هذه
َ
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املشاعر جتاه الشباب؛ فهو أب لثامنية منهم ،يرى فيهم شباب
األمة ويراهم يف شباهبا ،فكل الشباب هم أبناؤه وأحباؤه.
يف ضوء ذلك كله :من حب الناس هلذا النوع من
املحارضات ،وانجذاهبم هلا ،وحبه للشباب وإشفاقه عليهم،
وإنقاذ ًا هلم قبل االنزالق يف مهاوي الرذيلة ،واستشعار ًا منه
ألمانة املسؤولية جتاه األمة؛ بل اإلنسانية وما ُيراد هبا من
رش؛ خرج هبذا املرشوع الذي يحُ ّصن الشباب من الضياع
يف غياهب اجلنس احلرام ،ويقي األمة من ويالت الفحش
واإلباحية ودمارها.
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مشروع وقاية الشباب من األمراض
ً
املنقولة جنسيا واإليدز
وهكذا ،من رحم ِع ْلم اجلراثيم ،وما بث اهلل سبحانه فيه
من آيات ،ومما رآه من معاناة املجتمع اإلنساين وشبابه ،ومن
مِ
العال الداعية ،واستجالبه اخلري للناس وحبه هلم،
حرص
ُولد (مرشوع وقاية الشباب)؛ فكان مرشوع ًا طبي ًا وقائي ًا،
حلامية الشباب من املخاطر التي تحُ يط هبم يف زمن الفضائيات
واإلنرتنت ،وكان كذلك رسالة دعوية للهدى واالستقامة.
ٍ
ملنصف التحدث عن مرشوع وقاية الشباب دون
وال يمكن
اإلشارة إىل االحتاد العاملي للجمعيات الطبية اإلسالمية؛
حيث ُيبني الدكتور القضاة ذلك بقوله“ :كخبري يف األمراض
املنقولة جنسي ًا واأليدز؛ طلب مني املدير التنفيذي لالحتاد
أن أمثله (أي االحتاد) يف املؤمترات العاملية اخلاصة هبذه
األمراض .وكنتيجة للمشاركات الدولية الواسعة وغريها
الكثري؛ تسنى يل االطالع عىل حجم املشكلة ،مما قدح الفكرة
غت املرشوع بشكله األويل،
فص ُ
يف ذهني ،ثم أنضجهاُ .
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وقدمته إلدارة االحتاد؛ ليتم تنفيذ املرشوع حتت مظلته.
فرحبت اإلدارة بالفكرة ،وصار أحد مشاريعها الرئيسية؛
وبذلك أسهم االحتاد بانطالقة املرشوع ابتدا ًء ،واتساع رقعة
(((
انتشاره بعد ذلك”.
تم الرتكيز يف اجلزء األول من املرشوع عىل «وقاية
الشباب من األمراض املنقولة جنسي ًا واإليدز» ،حتت شعار
«يد ًا بيد لوقاية الشباب» ملواجهة بعض نتائج الثورة اجلنسية
العاملية من خالله .وكان هذا املرشوع ،رغم اإلمكانات
املتواضعة وقلة العاملني ،من أنجح الربامج الشبابية يف جماله:
فقد شهد بذلك القريب والبعيد ،وانترش يف أرجاء األرض
انتشار ًا رسيع ًا ،واستضافته وتستضيفه العديد من املؤسسات
احلكومية وغري احلكومية ،يف خمتلف األقطار.

خصائص الطرح.

مل ِ
يأت طرح هذا املرشوع تكرار ًا لغريه من الربامج
العاملة يف ذات املجال؛ بل متيز بخصائص نذكر منها:

((( املقابلة اخلاصة.
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 التشخيص العلمي الدقيق والرصيح للمشكلة،مِ
العال الدقيق يف علمه،
وهذا ال يكون إال من مثل هذا
والداعية اجلريء يف طرحه؛ ملعاجلتها من جذورها ،حيث إن
أس املشكلة وأساسها هو االنفالت اجلنيس الرهيب الذي
ترعاه وحتميه احلضارة الغربية ،بينام جتد العديد من الربامج
الدولية تتنكر للكثري من احلقائق التي أثبتها البحث العلمي،
حيث ثبت بالبحث والدراسة والعقل واملنطق بام ال يدع جماالً
للشك بأن الزنا والشذوذ واملخدرات هي املسبب النتشار
هذه األمراض ،وملكافحتها ال بد من تطبيق برامج جادة يف
الرتبية عىل الفضيلة والعفاف  ....وهذا ما يتوهم الغرب أنه
جتاوز عىل احلرية الشخصية ،وبالتايل تنكب الطريق وجتنب
األخذ بالوسائل الناجعة حلل املشكلة والوقاية من هذه
األمراض .وهذا هو الرس يف سعة انتشارها ورسعته ،ويف عدم
قدرة العامل عىل القضاء عىل هذه األمراض ،والتخلص منها،
كام نجح يف ذلك مع العديد من األمراض العادية األخرى
كاجلدري؛ عندما تعامل مع األمر بمهنية وعلمية صافية.
 االلتزام بالضوابط الرشعية واألخالقية ومراعاة98

العادات والتقاليد والثقافات والقيم للمجتمعات التي يتم
تنفيذ املرشوع فيها .وكيف ال يكون كذلك؟ وصاحب
علم من أعالم الدعوة إىل االلتزام
هذا املرشوع ومؤسسهٌ ،
الرشعي ،واالنضباط األخالقي .فاملرشوع ال هيدف إىل
إدخال ثقافات غريبة عن هذه املجتمعات ،أو يطرح وسائل
تتعارض مع املبادئ الدينية والقيم األخالقية هلا ،بل إن
طروحات املرشوع تتواءم مع الفطرة السليمة ،فتتقبلها
النفوس بالرضا والتسليم.
 الطرح القائم عىل أساس من التعاليم الساموية،والتوجيهات الربانية .فالغالبية العظمى من وسائل هذا
املرشوع مستمدة من مصادر الترشيع الرباين ونصوصه .وتركز
عىل النظرة الساموية الرافضة للسلوكيات املحرمة التي تؤدي
إىل حدوث هذه األمراض (((،وبالتايل فإن أدواته الرئيسية من
اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الرشيفة ،مؤ َّيد ٌة
باإلحصائيات العلمية الدقيقة ،والدراسات احلديثة ،والصورة
املعربة؛ يتم طرحها بأسلوب علمي سلس ش ِّي ٍق غري ممل.
((( حيث أن مجيع األديان الساموية حترم الزنا والشذوذ واملخدرات.
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منهجية املرشوع:

تقوم منهجية املرشوع عىل استقطاب القيادات امليدانية
من املتطوعني الشباب – وخاصة من األئمة والوعاظ
واملعلمني واملعلامت والدعاة وطالب اجلامعات واملدارس
الثانوية...الخ – لتثقيفهم وتدريبهم وتأهيلهم عىل أيدي
خرباء وخمتصني من خالل دورات متخصصة وقائية توعوية،
تطوعية جمانية يعقدوهنا هلم ،يتم تزويدهم خالهلا بحقيبة
تدريبية حتتوي عىل ملفات وكتب ومالزم متخصصة هبذه
األوبئة ،لتمكينهم من القدرة عىل تثقيف اآلخرين وتوعيتهم
بمخاطر األمراض املنقولة جنسي ًا ،وكيفية الوقاية منها
وجتنبها .كام ُيمنح املتدرب شهادة بحضور الدورة ،صادرة
من االحتاد العاملي للجمعيات الطبية اإلسالمية .))FIMA
وحيتوي هذا املرشوع عىل ثالثة مستويات من الدورات هي:
املستوى األول :دورات أصدقاء فريق وقاية الشباب من
األمراض املنقولة جنسي ًا ،وهي مصممة لطالب الثانويات
واجلامعات ،واملقصود هبا توعيتهم باملخاطر يف هذه املرحلة
ال ُعمرية احلرجة ،ومدهتا يوم واحد.
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واملستوى الثاين :دورات إعداد املحارضين يف الوقاية
من األمراض املنقولة جنسي ًا ،وهي مصممة لألئمة والوعاظ
واملعلمني واملعلامت ومن يف مستواهم العلمي وال ُعمري،
ومدهتا ثالثة أيام ،ومن جيتازها ُيمنح شهادة خاصة من
االحتاد ،ويتعهد املتدرب باملشاركة يف عرش فعاليات جمتمعية
سنوي ًا ،تصب يف أهداف املرشوع ،خصوص ًا تلك التي
تستهدف طالب املدارس واملراكز القرآنية والشبابية.
أما املستوى الثالث :فعبارة عن دورات إلعداد املدربني
يف هذا املرشوع ،وهي مصممة ملن اجتاز الدورات السابقة
وعمل باملرشوع عىل األقل ملدة عام ،وأثبت اهتاممه بالشباب
وقدم العديد من املحارضات ،وأحب أن ُيكمل املشوار،
ومدهتا مخسة أيام ،وهلا دبلوم خاص من االحتاد العاملي
للجمعيات الطبية اإلسالمية ،ل ُيصبح مدرب ًا لآلخرين يف
هذا املرشوع ،كام يقوم بتدريب املشاركني يف املستويني األول
والثاين يف منطقته.
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أهداف املرشوع:

وهيدف املرشوع إىل العمل عىل إبعاد الشباب عن
املحرمات ،وخاصة الزنا والشذوذ واملخدرات؛ إذ هي
ُأس املشكلة وأساسها ،ثم تكثيف اجلهود الوقائية املختلفة
لوقاية الشباب عامة ،وشباب األمة اإلسالمية خاصة من
هذه اآلفات واألوبئة ،وذلك بتدريب مائة ألف متطوع
ومتطوعة يف العامل ،بحيث ُينفذ كل متطوع عرش فعاليات
عىل األقل سنوي ًا ،للوصول بإذن اهلل ،يف كل عام إىل مليون
فعالية توعوية وقائية ،علمية صحية؛ لتثقيف الشباب
واملراهقني للوقاية من األمراض املنقولة جنسي ًا ،ولتصحيح
املفاهيم املغلوطة التي يروج هلا خرباء الغرب ،الغرباء عن
جمتمعاتنا اإلسالمية ،من خالل الدورات التي يعقدوهنا
هلذا الشأن عىل طريقتهم الغربية ،وهي إن ص ُلحت للغرب
فال تصلح لبالدنا؛ ألهنا تتعارض مع معتقدات وعادات
املجتمعات اإلسالمية وقيمها .كام هيدف املرشوع إىل إرشاد
اآلباء واألمهات واملعلمني واملعلامت واملربني واملرشدين
كيف ُيثقفون طالهبم وأبناءهم وبناهتم جنسي ًا ،يف مراحلهم
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العمرية املختلفة ،وتزويدهم باملفاهيم الرشعية والعلمية
ِ
واملساعدة يف كامل
الصحيحة ،الكفيلة بوقايتهم ومحايتهم
وحسن تصورهم وترصيفهم للغريزة اجلنسية.
عبادهتمُ ،

من إنجازات املرشوع:

تم من خالل هذا املرشوع حتى تاريخ إعداد هذا
البحث :عقد مائة وأربع ومخسني ( )154دورة تدريبية ،يف
أكثر من عرشين( )20دولة خمتلفة ،بأكثر من لغة ،استفاد
منها أكثر من ثالثة عرش ألف ( )13000متدرب ومتدربة،
من أكثر من مخسني ( )50جنسية .كام تم تأليف أكثر من
سبع عرشة ( )17مادة علمية وتربوية ،ودلي ً
ال تدريبي ًا برؤية
ووزع أكثر
إسالمية؛ خلدمة أهداف هذا املرشوعُ ،طبع منها ُ
من مليون ونصف املليون نسخة ،باإلضافة إىل عرشات
اآلالف من األقراص املدجمة ملحارضات توعوية ُصممت
وصورت تلفزيوني ًا خصيص ًا للتوعية .وقد شارك املتطوعون
املنبثون يف األقطار العربية واإلسالمية بكثري من اإلنجازات،
من خالل اإلعالم والتأليف واملحارضات ،ومن اجلدير
بالذكر أن للمرأة اليد الطوىل يف هذا املرشوع.
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اخلالصة والتوصيات
هذه إطاللة موجزة عىل منهجية التفكري عند بعض
علامئنا األجالء ،اختاروها عن علم وبصرية ،وجدّ وا
وتبحروا يف ختصصاهتم ،والتزموا هبا ،فقدموا
واجتهدوا
ّ
لإلنسانية الكثري ،وأصبحوا أعالم ًا يف الدعوة إىل اهلل رغم أن
ختصصاهتم األكاديمية ليست يف العلوم الرشعية والدراسات
اإلسالمية ،فكل شاب أو فتاة هو مرشوع داعية إذا التزم
ذات الطريق واهتم بنفسه منذ البداية ،واتبع سبيل الصاحلني
ممن سبقوه واقتفى أثرهم  ...فمجالسة العلامء العاملني وتتبع
أثرهم فضيلة ونجاح ،والتشبه بأهل الفالح فالح.
وهذه الرسالة هي لكل الشباب؛ بغض النظر عن
التخصص أو العمل ،فبعض الناس يكون داعية للخري
من خالل ختصصه ،وبعضهم من خالل عمله ،وبعضهم
بحسن خلقه والتزامه ،ولو مل ينبس ببنت شفة .ويف ختام
ُ
هذه الرسالة ،يتوجه الدكتور عبد احلميد القضاة من خالل
مقابلة فردية معه إىل القارئ الكريم وخاصة الشباب منهم
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بالتوصيات اآلتية:
نوجه دعوة خاصة لكل شاب وفتاة ،إىل السري عىل ذات
الطريق الذي سار عليه علامؤنا األفذاذ ،فهذه النامذج بني
أيديكم قائمة .وإنام حتتاجون إىل العناية بأنفسكم منذ البداية،
وأخذ أنفسكم عىل حمامل اجلد والتعب ،وعدم الركون إىل
الراحة والدعة .وقد قال أهل العلم واخلربة من قبل“ :إن هذا
العلم ال يعطيك بعضه حتى تعطيه ك َّلك ،فإنك إن أعطيته
بعضك مل يعطك شيئ ًا ”.ولتكن مهمكم عالية ،لتحصيل
املطالب الغالية؛ وليس أغىل من ِعلم العاملني ،فهو عز
للمرء يف الدنيا ،ومنجاة له يوم الدينَّ .
إن األمة بأمس احلاجة
ملثل هذه النامذج من العلامء األفذاذ البارعني يف علومهم،
املسكونني هبم الدعوة إىل رهبم؛ فكوين ِ
أنت
أنت  ...وكن َ
ّ
األملعي اللوذعي الذي جيعل من علمه وسيلة لدعوته،
وملعرفة ربه وتعريف الناس به.
كام نؤكد لكم أهيا الشباب ،عىل رضورة العمل باإلسالم
والتزام منهجه ،وعرضه باألسلوب املعارص ،مستفيدين من
التقنيات احلديثة ،وما طرأ عليها من تقدم علمي هائل.
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ففي منهجنا اإلسالمي ليس بني العلم والدين إلاّ التوافق
واالنسجام والتطور واالبتكار ،وكل منهام يدعو إىل اآلخر،
ويوصل إليه.
ويف اخلتام نتمنى عىل اجلهات املعنية املختلفة ،أن تأخذ
هذه القضية (صناعة العلامء الدعاة) عىل درجة عالية من
األمهية ،فتضع لذلك الربامج الرتبوية املناسبة ،التي تتدرج
مع األبناء ابتدا ًء من الصفوف املدرسية األوىل ،حتى هناية
الدراسات اجلامعية العليا .فتوجه الشباب بذلك التوجيه
الصحيح هو الذي يؤدي إىل النتائج السليمة لتحقيق
املطلوب .وال يتحقق ذلك إال بتكاتف اجلهود من خمتلف
األطراف الرتبوية والتوجيهية يف بنية املجتمع.

واحلمد هلل رب العلمني
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