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 ملخص المشروع:

َم هللا اإلنسان وفضلھ على سائر مخلوقاتھ بما وھبھ من َمْیَزاٍت انفرد بھا عن بقیة خلقھ، حیث  لقد كرَّ
ر لھ ما في السماوات وما  اه بیده، ونفخ فیھ من ُروِحِھ، وَخلََقُھ فأحسن َخْلَقُھ، ووھبھ العقل، وسخَّ َسوَّ

ْمَنا بَ  ِني آََدَم َوَحَمْلَناُھْم ِفي في األرض، وفضلھ على كثیر ممْن خلق تفضیًال، قال تعالى : (َولََقْد َكرَّ
ْن َخلَْقَنا َتْفِضیًال) سورة اإل ْلَناُھْم َعلَى َكِثیٍر ِممَّ َباِت َوَفضَّ یِّ رقم:  سراء آیةاْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُھْم ِمَن الطَّ

70 

ٌة فیھا، حیث یبتلى هللا ــ سبحانھ ــ بع ض خلقھ بفقدھم فائدَة والمَشاَھُد في دنیا الناس أنَّ البالَء ُسنَّ
، لیبتلیھم ــ رحمة منھ بھم ــ حتى یعلم الناُس في دنیاھم الشاكَر الصابَر الراضَي  حاسٍة من الحواسِّ

ابِِریَن َوَنْبلَُو أَْخَبارَ  ُكْم َحتَّى َنْعلََم اْلُمَجاِھِدیَن ِمْنُكْم َوالصَّ ُكْم " بقضاء هللا وقدره، من غیره. "َولََنْبلَُونَّ
 .31حمد: سورة م

وقد ُعِنَي اإلسالم بذوي االحتیاجات الخاصة من فئة الصم ـــ وغیرھم ـــ عنایة عظیمة، فرفع عنھم 
ر لھم أمور العبادة، ودعا إلى التعامل معھم، وانصھارھم في فئات  الحرج في التكلیف الشرعي، ویسَّ

یقول هللا تعالى: " لَْیَس َعلَى المجتمع، وعدم تجنبھم؛ حفاًظا على كرامتھم واحتراًما لمشاعرھم، 
 .61اْألَْعَمى َحَرٌج َوَال َعلَى اْألَْعَرِج َحَرٌج َوَال َعلَى اْلَمِریِض َحَرٌج ... اآلیة" النور آیة: 

لقد ُحِرم األصم من نعمة السمع التي أمدتنا بالكثیر من المعرفة الدینیة التي شكلت شخصیاتنا، 
جاه ھذه الفئة مأمور بإیصال الدعوة إلیھم بشتى السبل والطرق والمسلم ــ والداعیة خاصة ــ  ت

 الممكنة؛ حتى یعرفوا ما ھم مكلفون بھ من الفرائض والعبادات، واألخالق، والمعامالت.

وفي العقود األخیرة لَِقى ذووا االحتیاجات الخاصة اھتماماً كبیراً في جمیع جوانب الحیاة، حیث ُرِفع 
َیت قدراتھم، وكفاءاتھم، لیستفید المجتمع منھم، حیث یرى فیھم طاقات كامنة مستواھم التعلیمي، ونُّ  مِّ

َف وُتْسَتَغلَّ؛ لتكون مصدر  یجب أن ُیفسح لھا المجال؛ لُتعلن عن نفسھا، وكوادر بشریة یجب أن ُتَوظَّ
 إنتاج بدال من أن تكون مصدر استھالك

وا اھتماًما مناسًبا لدعوة ھذه الفئة إلى اإلسالم، والواقع الدعوي ُیْظِھُر أن كثیًرا من الدعاة لم یعط
 حیث َیرى البعض منھم أنھا غیر مكلفة بأحكام التشریع اإلسالمي، أي أنھم غیر محاسبین أمام هللا .

ومشروع البحث ُیجیب على تساؤل طالما شغل الذھن، وتطلَّعت النفس إلى اإلجابة علیھ وھو: ھل 
كان ُمَكلًَّفا شرًعا، فأيُّ الوسائل الدعویة أنسب وأجدى نفًعا في دعوتھ إلى األصمُّ ُمَكلٌَّف شرًعا؟ وإن 

 اإلسالم إن كان غیر مسلٍم؟، وأیھا أفضل وأیسر في تعلیمھ مبادئ دینھ الحنیف؟

ورغبًة في إیصال رسالة اإلسالم لھذه الفئة بصورٍة واضحٍة وصحیحٍة، وتوضیح مدى عنایة 
 المناسبة لدعوتھم إلى اإلسالم؛ كان االختیار لھذا المشروع.اإلسالم بھا، ومعرفة الوسائل 
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 :المشروع أھمیة

 :اآلتیة النقاط خالل من المشروع أھمیة تبرز
 رفع خالل من وذلك قطر، دولة داخل عام بشكال الكفاءة ورفع األداء تطویر في اإلسھام 1.

 .القطري المجتمع للمؤسسات الدعویة داخل العملي الدور ودراسة الفعلي الواقع
 تخدم المجال الدعوي والتي التي بالوسائل الدعویة المعاصرة المستمرة والتوعیة الثقافي البناء 2.

 التي والمتغیرات األحداث فیھ كثرت الذي العصر ھذا في خاصة وواقعیة، بحكمة تناولھا یجب
 االتجاھات كل من والتأویالت التحلیالت حولھا وتعددت البشر، حیاة من واسعة محیطات في أثرت

 إلى ووصولھا تحلیلھا سالمة ضمان من یتأكدوا أن والدعوة بالتربیة المھتمین یلزم مما واألفكار،
 الدراسة ھذه أھمیة جاءت ھنا ومن والواقعیة؛ بالحكمة تتسم سلیمة، عملیة بطریقة المجتمع شرائح

م ـــ غیر  إبراز إلى تسعى التي  نشر في إلى اإلسالم، وأھمیة ذلك المسلمین ـــأھمیة دعوة فئة الصُّ
 .وجود ھذه الفئة بیننامن  االستفادة ضرورة إلى االنتباه ولفت ،الدعویة الثقافة

 لیصبحن باحثات الفتیات المسلمات وإعداد تدریب في المباشر اإلسھام من نوًعا المشروع یعتبر .3
 مجال في والتقدم التطویر على یعمل بما ومؤسساتھ، المجتمع محیط في مجال الدعوة واإلعالم في

 .العامة والثقافة اإلسالمیة الدعوة
مِّ المسلمین ـ وكذلك مجتمعاتھم التي ینتمون إلیھا ـ حیث . 4 استفادة المجتمع اإلسالمي، من فئة الصُّ

ب أن توجد فیھم طاقات كامنة یجب أن ُیفسح لھا المجال؛ لُتعلن عن نفسھا، وكوادر بشریة یج
 توظف وتستغل؛ لتكون مصدر إنتاج بدال من أن تكون مصدر استھالك .

. التوصل إلى أنحج األسالیب والوسائل المناسبة لدعوتھم إلى اإلسالم، ودعوة غیر المسلمین من 5
 ھذه الفئة إلى اإلسالم، وتعلیمھم لمبادئھ.

 اجات الدینیة والثقافیة الخاصة بھم.. تعزیز القیم اإلسالمیة في غیر المسلمین منھم، وتوفیر االحتی6
. الوصول إلى بعض التوصیات التي تفید المؤسسات الدعویة، والقائمین على أمر الدعوة 7

 وبخاصة ھذه الفئة.
 

 األھداف المنشودة من المشروع

 .بدولة قطر في المؤسسات الدعویةالصم رصد واقع دعوة  .1

  الدعویة بدولة قطر؟الوقوف على وسائل دعوة الصم في المراكز  .2

  لى اإلسالم؟إتفعیل دور المؤسسات الدعویة بدولة قطر فى دعوة الصم  .3

  .في ھذه المؤسسات التوصیات للمسئولین .4
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 وقد تم تحقیق ھذه األھداف من خالل عمل اآلتي:
 

 :المشروع منھج الدراسة في

 الدراسات/الرأي استطالعات /المقابالت /االستبانات( طریق عن :الواقع ورفع المیدانیة الدراسة  -
 .) إحصائیات /المیدانیة والزیارات

 والدراسات نتائج استطالعات الرأي واالستبانات، تحلیل على ویقوم :واالستنباط التحلیل - 
 .المیدانیة المقابالت والمراجع،

عوة ھذه الفئة إلى المعاصرة في د والمتغیرات الشرعیة الثوابت بین الربط :والمعاصرة التأصیل - 
 .اإلسالم

فیدیو من مجموعة حلقات مصورة، یوضح كیفیة دعوة  إعداد في یتمثل :التطبیقي العملي المنھج  -
م إلى اإلسالم، والوسائل الدعویة األجدى نفًعا معھا، والمنھج األمثل في دعوتھم، كما  یھتم فئة الصُّ

 .القطري المجتمع داخلالثقافة اإلسالمیة ــ والدعویة ــ  ونشر بالتوعیة

 

 أوًال: الجانب النظري للمشروع

 تم في ھذا الجانب عمل ثالثة مباحث ـ كتأصیل لفكرة المشروع ـ وھي كما یلي:

 : تم فیھ تعریف الصمم لغة واصطالًحا، وبیان أنواعھ، وطرق الوقایة منھ.المبحث األول

المي ـ وھو إجابة على بعض تساؤالت : تمَّ فیھ بیان حكم األصم في التشریع اإلسالمبحث الثاني
 البحث ـ من حیث تكلیفھ بالعبادات، وحكمھ في المعامالت.

تم فیھ ذكر أھم الوسائل المساعدة على مخاطبة فئة الصم ودعوتھم إلى اإلسالم قد و :المبحث الثالث
 وھي:

حیث تسمح لألشخاص أن یجروا أو یستقبلوا مكالمات ھاتفیة من  . أداة االتصال ( تي دي دي )1
 .خالل طبع معلومات على الھاتف الخاص بھم

ویمكن استخدام ھذه األداة في دعوة الصم إلى اإلسالم من خالل عمل مشاركات بالصورة واإلشارة 
یتر ـ فیس بوك . مع أفراد ھذه الفئة على مواقع التواصل االجتماعي بأنواعھا المتعددة مثل : تو

انستجرام ، غرف الشات،. الخ) وتقدیم معلومات إسالمیة تفید في مجال دعوتھم إلى اإلسالم تتناسب 
 .مع قدراتھم، وأعمارھم

4 
 



Project ID:  UREP 16 - 131 - 5 – 037  

 
 

ویتكون من لوحة مفاتیح الحروف الھجائیة وشاشة عرض صغیرة تمكِّن المتحدث  .  ھاتف َنصِّ 2
اء كانوا ممن یمتلكون مثل ھذه األنواع من من طباعة الحوار مباشرة مع األشخاص اآلخرین سو

الھواتف، أو ھواتف عادیة یتم إخضاعھا لنظام خاص یقوم بتحویل المؤثرات الصوتیة إلى مرئیة، 
یتمكن المعاقین سمعیاً من قراءتھا. وعادة ما تستخدم ھذه األنواع من الھواتف مع المعاقین سمعیاً 

 .بدرجة متوسطة وأكثر

ھواتف في مخاطبة ھذه الفئة ودعوتھم إلى اإلسالم من خالل اختیار بعض ویمكن تفعیل ھذه ال
النصوص القصیرة ( قرآن وسنة) التي تفید في مجال دعوتھم إلى اإلسالم، وترجمتھا إلى لغة 
ب  اإلشارة التي تتناسب معھم، مدعومة ببعض الرسوم والصور الطبیعیة، أو الفوتوغرافیة التي ُتقرِّ

 .إیصالھ إلیھم لھم المعنى المراد

مصممة خصیصاً ألولئك الذین یستخدمون لغة اإلشارة كلغة أساسیة في حیاتھم  . ھواتف فیدیو :3
الیومیة فھم یستطیعون بواسطة ھذا الجھاز تبادل الحوار مع بعضھم البعض من خالل شاشة 

 . صغیرة مزود بھا في  الھاتف تمكنھم من رؤیة بعضھم

األمیركي للغة اإلشارة التابع للمعھد القومي لتقنیة مساعدة الصم  كشف المعھد . ھواتف للصم :4
 عن منتج جدید یبّشر بمستقبل أفضل للصم والبكم في التواصل عبر أجھزة الجوال. 

، اللذین یحوالن أجھزة الكمبیوتر »نتوش موبایل«، و»نتوش بي سي«ویعتمد المنتج على نظامي 
التي تستخدم الیوم من » فیدیو ریالي سیرفیس«فیدیو بتقنیة المحمول والھواتف الجوالة إلى ھواتف 

ِقبل الصم إلجراء المكالمات.  یتیح لألصم أن یجري مكالمات مستخدماً ھاتف فیدیو یدعى (في بي 
) الذي یستقر في أعلى جھاز التلفاز لیتكلم إلى جماعة یستمعون إلیھ وینقل إجاباتھم عبر لغة  200

 ماإلشارة إلى الشخص األص

ھذه الھواتف في دعوتھم إلى اإلسالم، وتعلیمھم لمبادئھ السمحة عن طریق عمل  استخدامویمكن 
برامج دعویة موجھة إلیھم بلغة اإلشارة التي یفھمونھا، تشتمل على مواد دعویة مختارة 
مدعومة بلوحات إرشادیة تشتمل على صوٍر تحمل رموًزا لمفردات إسالمیة محددة تفید في مجال 

 ..م إلى اإلسالمدعوتھ

من إصدار كتاب بلغة  2006للصم والبكم في باكستان عام » سیر سید«تمكنت مؤسسة . 5
ھي مؤسسة خاصة متخصصة في رعایة ھذه الفئة  اإلشارة لتعلیم الصم والبكم علوم الكمبیوتر.

ر الخاصة من أبناء المجتمع، تعمل على رعایتھم ومد جسور التواصل الحقیقیة مع مجتمعھم عب
تزویدھم ببعض المھارات الفنیة التي تجعل منھم أشخاصاً مطلوبین في سوق العمل، حتى ال یبقوا 
في عزلة ممیتة تضاعف من معاناتھم ، كما أن المعلومات األساسیة الواردة في الكتاب تكفي لتمكین 

 المعاق من الوقوف على أسس استخدام الحاسب اآللي وبعض برامجھ الحیویة .
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ـ إنجاز أول قاموس إسالمي بلغة اإلشارة، وقد ساعد الصم غیر الدوحة ـ بدولة قطر . تم في 6
 بھ، واعتناقھم لھ. ھمتعریفمین الوافدین على فھم اإلسالم والمسل

م7  : . دور الحاسب اآللي في حیاة الصُّ

الصم. وقد لقد أصبح الكمبیوتر وسیلة مھمة للتغلب على العقبات التي كانت تحول دون استقاللیة 
أثبتت الدراسات أن استخدام التقنیات في حیاة الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة ـ ومنھم الصم ـ  لھ 
العدید من الفوائد التي تعود علیھم، سواء من الناحیة النفسیة أو األكادیمیة أو االجتماعیة أو 

 .االقتصادیة

 : كیف استفاد الصم من ھذه الوسائل

لي في تعلیم ذوي اإلعاقة السمعیة فقد ساعدت التطورات إلى زیادة االھتمام یتعاظم دور الحاسب اآل
بتقدیم برامج تتناسب مع قدرات التلمیذ األصم عن طریق استخدام الحاسب اآللي في تعلیم ھذه الفئة 
كونھ یتمیز باإلثارة والتشویق والتحفیز على التعلم خاصة وأن األصم یركز على البصر أكثر من 

حواس كما أنھ یساعد على نقل بعض الظواھر الحقیقیة للتالمیذ الصم الذین یعتمدون على باقي ال
 . حاسة البصر أكثر وخاصة الظواھر التي یصعب مشاھدتھا لبعدھا المكاني أو لندرة حدوثھا ببیئتھم

قد یعمل ھذا األصم في المستقبل في إحدى دور النشر المخصصة في معالجة النصوص (النشر 
ي) فھي أداة طبیعیة بین یدیھ ینطلق من خاللھ كمصمم لألشكال والرسومات المطلوبة في المكتب

العدید من مجاالت الطباعة واإلعالن وأن استخدامھ إلحدى برامج التصمیم الدعائیة واإلعالنیة 
یصقل موھبتھ وبالتالي یضیف بعض اللمسات اإلبداعیة الخاصة بھ وسھولة التواصل االجتماعي ، 

 .لھم التعلیم المستمر طوال حیاتھمیضمن 

ا في المجتمع كطاقة إنتاجیة كبیرة ، ولھم حق المشاركة مع  وأصبح ُینظر إلیھم بأن لھم دوراً مھّمً
ِويِّ في العمل والدراسة، ومن الممكن أن یتفوق على األصحاء   . السَّ

دما، حیث أوجد فیھم لقد جعل استخدام الحاسب اآللي ھؤالء األشخاص أكثر حضارة وإنسانیة وتق
فرصة أكبر لإلحساس بالوجود الحقیقي والثقة بالنفس. كما فتح أمامھم آفاًقا كثیرة یمكن أن تفتح 
أمامھم المستقبل، ومن الممكن أن  یصبحوا مدرسین لعلوم الحاسب والبرمجة في معاھد ذوي 

 . اإلعاقة السمعیة

لألفراد ذوى االحتیاجات الخاصة ـ ومنھم  قللت ھذِه التقنیات من االعتماد على اآلخرین وسمحت
م ـ  بأن یظلوا مندمجین مع مجتمعاتھم متواصلین مع اآلخرین مشتركین في األنشطة  الصُّ

  . االجتماعیة ، فضال عن منحھم االستقاللیة في مھارات الحیاة الیومیة

لغ��ة اإلش��ارة  وك��ل ھ��ذه الوس��ائل الحدیث��ة، وغیرھ��ا م��ن الوس��ائل الت��ي ت��مَّ ِذكرھ��ا، إض��افة إل��ى
بتنوعھ���ا ـ���ـ العربی���ة واإلنجلیزی���ة، والعالمی���ة ــ���ـ وھ���ي الوس���یلة األس���اس الت���ي ُتس���تخدم ف���ي 

6 
 



Project ID:  UREP 16 - 131 - 5 – 037  

 
 
���م غی���ر  ��ُن الداعی���ة المس��لم ـ���ـ إذا م���ا أحس��ن اس���تخدامھا ــ��ـ م���ن دع��وة الصُّ ���م، ُتَمكِّ مخاطب��ة الصُّ
 المس��������������لمین إل��������������ى اإلس��������������الم، وتعل��������������یمھم لمبادئ��������������ھ وأحكام��������������ھ الس��������������محة.

 
 العملي للمشروع البحثيثانًیا: الجانب 

 تم عمل اآلتي: في ھذا الجانب

 لى المراد منھ (صورة ضوئیة من الشعار). تم اختیار شعار للمشروع وتصمیمھ لیدلَّ ع1

 

 
 شعار المشروع (اضغط لتكبیر المحتوي)

 

 (مرفق بالمالحق).باللغتین العربیة واإلنجلیزیة األربعة حلقات المشروع البحثيلسیناریو عمل . 2

عمل مطویة بلغة اإلشارة وقد اشتملت على مجموعة من الصور اإلشاریة الدالة على معاني . 2
وتم نشرھا على الموقع اإللكتروني الخاص . والمعامالت ،والعبادات ،إسالمیة في باب العقیدة

وتم ـ كذلك توزیع عدد كبیر منھا على المراكز الدعویة مساھمة في دعوة فئة  .بالمشروع البحثي
 وھذه نسخة منھا:الصم لإلسالم. 
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 مطویة بلغة اإلشارة (اضغط لرؤیة كامل المحتوي)

 

دعویة  یل مواد) للتعریف بھ وتحمtwitter, YouTubeإنشاء موقع إلكتروني للمشروع على (. 3
 بلغة اإلشارة علیھ.

دعویة حدیثة بلغة اإلشارة وترجمتھا باللغتین العربیة  فیدیو تجھیز وإنتاج أربع حلقات. 4
) وقد بلغ عدد twitter, YouTubeواإلنجلیزیة، ونشرھا على مواقع التواصل االجتماعي (
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ھا تجاوزت الخمسین ) مشاھدة، والعدد في تزاید، والتعلیقات علی300المشاھدات لھا أكثر من (
  تعلیًقا.

 : وھذه روابط الحلقات المنتجة

  الحلقة األولى : من أنا؟ | اللغة العربیة

https://www.youtube.com/watch?v=X7xk8iFdQ4g 

  الحلقة األولى : من أنا؟| اللغة اإلنجلیزیة

https://www.youtube.com/watch?v=zZgXZNqoPrU 

  الحلقة الثانیة : من خلقني؟ | اللغة العربیة

rvsxByU-https://www.youtube.com/watch?v=lnk 

  الحلقة الثانیة : من خلقني؟ | اللغة اإلنجلیزیة

https://www.youtube.com/watch?v=o8uep_f8ox4 

  هللا من خلقھ؟ | اللغة العربیةالحلقة الثالثة : ماذا یرید 

ix8NKE3M-https://www.youtube.com/watch?v=Gr 

  الحلقة الثالثة : ماذا یرید هللا من خلقھ؟ | اللغة اإلنجلیزیة

https://www.youtube.com/watch?v=3LnpJ4XHJqA 

  الحلقة الرابعة : إلى أین ینتھي بك المطاف؟ | اللغة العربیة

RtnO8-https://www.youtube.com/watch?v=mFV8E 

  اإلنجلیزیةالحلقة الرابعة: إلى أین ینتھي بك المطاف؟ | اللغة 

dxQlM-https://www.youtube.com/watch?v=788g_ 

من موقع یوتیوب الدعوة اإلسالمي المرتبطة بالموضوع سالمیة اإلمقاطع رفع عدد من الوأیضا تم 
موضوعات التي تھم إدراج العدید من الیحیى بن جمعھ، وتم األصم: وھو تحت إشراف الداعیة  ،للصم
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تھا، امن فئة الصم مثل: سیرة النبي صلى هللا علیھ وسلم ، وعن الصالة وأركانھا وواجب المسلمین الجدد
 وعن السواك والتحذیر من سوء الظن. 

 

 وھذه بعض التغریدات التي تم إدراجھا :

 

 

 

مشاھدات للمقاطع، وأبدى المتابعون إعجابھم بما تحملھ ھذا المقاطع من العدید من التسجیل وتمت 
 وھذه بعض النماذج من إشادات المتابعین محتوى دعوي جید وجدید، وقام العدید بنشرھا، 
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عن المشروع (نبذة عامة للتعریف بالمشروع) وتوزیع أكثر من ألف  منشور (بروشور)عمل . 5
 .نسخة منھ على مراكز الدعوة، ومنتسبي جامعة قطر

 :نسخة ضوئیة من المنشور (اضغط لرؤیة كامل المحتوي)
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للوقوف على  مقابالت) متنوعة 7مقابالت ( سبعحیث تم إجراء عدد  :المقابالت الشخصیة. 6
في الدعویة والتعلیمیة في دولة قطر، وجھودھا وسائل دعوة الصم لإلسالم، وبیان دور المؤسسات 

 :كما یلي وھيدعوة ھذه الفئة 

 االحتیاجات الخاصة بجامعة قطر ي. المقابلة مع مدیرة قسم ذو1

في تمام الساعة الثانیة عشر  ظھراً بقسم االحتیاجات  2015/5/13 : في یوم ةمقابلالأجریت 
الخاصة في مبنى النشاط الطالبي (بنات). وكانت المقابلة مع الدكتورة إیمان حجي مدیرة قسم 
االحتیاجات الخاصة بجامعة قطر. وتناولت المقابلة بعض من األسئلة العامة عن فئة الصم وبعض 

وعند سؤالھا: ھل یوجد نشاط  "وسائل دعوة الصم لإلسالم ثي "البح النصائح المقدمھ لمشروعنا
بأن نتوجھ إلى  سمع عنھ من قبل، وأخبرتناخص فئة الصم؟ قالت: ال یوجد ولم أدعوي في الجامعة ی

 كما ال یوجد ُصمٌّ في الجامعة ـ على حدِّ قولھا. األوقاف؛ ألنھا المؤسسة المسؤولة عن ذلك.

 (الفرع النسائي) . المقابلة مع مدیرة مؤسسة راف الخیریة غادة بوجسوم رئیسة مؤسسة راف2

في مكتب العاشرة صباًحا في تمام الساعة  )2015-7-29ثنین الموافق(أجریت المقابلة یوم اال
وتناولت المقابلة بعض األسئلة ، األستاذة غادة بوجسوم  (القسم النسائي) رئیسة مؤسسة راف

  .لقة بالفئة المستھدفة وھي فئة الصمالمتع

 :وعند سؤالھا

 # ھل لدیكم أي برامج لدعوة الصم لإلسالم، أو دعم المسلمین منھم؟ 

ونحرص على أن  ،نحن لدینا برامج دعویة على مستوى قطر ومنھا المحاضرات الدینیة"قالت: 
یكون فیھا مترجم للصم سواء كانت المحاضرات مصورة على موقعنا في الیوتیوب أو كانت 

یوما  17مباشرة أمام الجمھور مثل برنامجنا بشائر الرحمة في رمضان كان برنامجنا ھذا لمدة 
ناة وعن طریق ق ،وكان عن طریق الیوتیوب لمؤسسة راف ،كان فیھ بث مباشر للشبكة اإلسالمیة

 .كان فیھ مترجم للصم حتى الجمھور الذي حضر كان یوجد مترجم مباشر لھم ،الجزیرة مباشر
عفاف ھو برنامج لتزویج الشباب “لیس السنة الماضیة بل التي قبلھا كان لعفاف  وأیضا كان لدینا

 .وھو برنامج استراتیجي للقطرین“القطري 

أو  ،وتقریبا تقدم سبعة ،المواسم فتح باب التسجیل لذوي االحتیاجات الخاصة ومنھم الصم أحدفي  
وعملنا لھ فیدیو كلیب یوجد موثق في موقع المؤسسة ویتكلمون في ذوي ـ ال أذكر بالضبط ـ ثالثة 

 ".ةا مؤسستنا تجاه ھذه الفئمالبرنامجین التي قامت بھ ھمااالحتیاجات الخاصة عن تجاربھم وھذین 

 ھل لدیكم أفكار أو برامج تخص فئة الصم؟#
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دعم الصم ومساعدتھم على إكمال  :وھون لم ینفذ كان لدینا مشروع ولكن لألسف إلى اآلقالت: "
 ".بعد دراستھم الجامعیة وأن نجعل معھم مترجم ولكن مثل ما قلنا: ھذا المشروع لم یَر النور

 ممكن أن نقول إنھ خطة مستقبلیة؟#

 .هللا. وأرید أن أضیف أن المؤسسة عملت قبل فترة لیست بعیدة دورة لتعلم لغة اإلشارةإن شاء 

 وھل كان اإلقبال علیھا كبیر؟#

نحن وضعناھا بھدف وھو أن نجعل ھؤالء الذین تعلموا لغة اإلشارة مرافقین لطالب الجامعة من 
 .فئة الصم

 لم تطبق؟ن فكرة دعم الصم إلكمال دراستھم إ :ولكن حضرتكم قلتم#

نحن وضعنا ھذه الدورة كبرنامج متكامل وھو أن یتعلم الشخص لغة اإلشارة ثم یرافق الطالب 
 الصم في الجامعة ولكن لألسف ھذه الفكرة لم تكتمل. 

 مقابلة مع ھندوسي اعتنق اإلسالم. 3

لھاجري، تمت ھذه المقابلة في المركز القطري الثقافي االجتماعي للصم، وأجرت المقابلة / وضحة ا
. وقام بالترجمة األستاذ/ ناجي زكارنة، من القائمین بالترجمة إلى لغة اإلشارة وعھد القحطاني

 بالمركز.

  . المقابلة مع مدیر المركز القطري الثقافي االجتماعي للصم .4

في تمام الساعة الرابعة عصًرا، في مكتب مدیر  2015-7-28أجریت المقابلة یوم الثالثاء الموافق 
األستاذ صالح المري، وتناولت المقابلة بعض األسئلة المتعلقة بالفئة  -القسم الرجالي -مركز الصم

 . المستھدفة وھي فئة الصم

 .، الجازي راشد المري/ فاطمة على السواديالطالبتانقامت بإجراء المقابلة 

  خالصة تقریر المقابلة:

القطري الثقافي االجتماعي للصم، وعمل قامت بعض طالبات المشروع البحثي بزیارة المركز 
 التقریر التالي:

 من خالل الزیارة للمركز شاھدنا اآلتي:

تنظیم المركز للعدید من الدورات الثقافیة واالجتماعیة والدینیة، حیث یتم من خاللھا رعایة الصم  
تناق العدید من على أكمل وجھ، واھتمامھم الكبیر بالدعوة إلى اإلسالم كان لھ أثره الفعال في اع

 الوافدین من خارج قطر لإلسالم.
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والجدیر بالذكر أن المركز یستدعي بعض الخبراء واالستشاریین من بلدان مختلفة لیستفیدوا من  
 خبراتھم في مجال تعلیم الصم، ودعوة غیر المسلمین منھم لإلسالم.

ھم حس یمعلوذلك لتخوانھ، م على إاستمعنا إلى بعض المحاضرات الدینیة التي ألقاھا بعض  الصُّ 
 التفاعل والتأثیر والتعلم.

أخیًرا، قمنا بتصویر المقابالت الشخصیة مع بعض الصم الذین أسلموا في ھذا المركز، وأبدوا 
 سعادتھم باإلسالم، وشعورھم باالنتماء مع إخوانھم المسلمین.

 

 المقابالت الشخصیة في المركزالنتائج المستخلصة من 

من حیث  بدور فاعل في دعوة الصم غیر المسلمین من الوافدین إلى اإلسالم، . یقوم المركز1
كما  .، على درایة بأمور الدعوة اإلسالمیةمترجمین متخصصین في لغة اإلشارة وتوفیر استقطابھم،

 یقوم بتدریب الجیدین منھم على إلقاء المحاضرات على زمالئھ.

ر لتعلیم ھذه الفئة مبادئ اإلسالم، وأركانھ، . قام المركز بعمل قاموس إشاري إسالمي مصوَّ 2
ل قاموس من  وأركان اإلیمان، وباقي أبواب الفقھ اإلسالمي بما یتناسب وطبیعة ھذه الفئة، ویعدُّ أوَّ

 نوعھ في العالم یخص ھذه الفئة. وقد ساھمت في إنتاجھ كل من :

 أ. وزارة الثقافة والفنون والتراث

 .)لعامة لألوقافب. أوقاف ( اإلدارة العلیا ا

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة.ج. 

لغیر المسلمین من فئة الصم، والتعایش مع ھذه   . من خالل عقد دورات تعلیمیة بلغة اإلشارة3
 الفئة، والقرب منھا اجتماعّیًا.

 . من خالل عقد وحضور المؤتمرات الخاصة بھذه الفئة.4

 تخص ھذه الفئة.. من خالل المنشورات والكتیبات التي 5

 . المقابلة مع مدیر مركز قطر الثقافي اإلسالمي ( فنار )5

في مكتبة جامعة قطر مع  صباًحافي تمام الساعة العاشرة  2015/3/20أجریت المقابلة في تاریخ: 
رئیس مركز الشیخ عبدهللا بن زید آل محمود الثقافي اإلسالمي ـ  عبدهللا محمد المال  :األستاذ

باإلسالم. والھدف الرئیس من إنشائھ التعریف باإلسالم، ورعایة المھتدین الجدد وتوعیة للتعریف 
  الجالیات.
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 ، ومنھا: تناولت المقابلة بعض من األسئلة المتعلقة بالفئة المستھدفة وھي فئة الصموقد 

 
 ھل لدیكم برامج سابقة عن دعوة الصم ؟

نحن في تنفیذه وھو تعلیمھم الصالة والوضوء  برامج سابقة عن دعوة الصم كان مشروًعا، واآلن"
لكن دعوة غیر مسلمین للصم. واآلن اإلخوة في اإلنتاج الفني في مرحلة اإلعداد لھذا المشروع، 

 "لإلسالم لم یسبق لنا أن قمنا بإعداد مشروع بھذا الشكل .

 ھل تقومون بترجمة المحاضرات الدعویة للصم ؟ 

تقام حالًیا ال یوجد لھا مترجم إشارة؛ ألنھ لیس لدینا أشخاص أو كوادر  المحاضرات الدعویة التى
 یقدمون الترجمة الفوریة بلغة اإلشارة.

 ثانیاً: لیس لدینا إحصائیة عن عدد الصم من الجالیات الموجودة في البلد . 

 كیف یتم إیصال فكرة دخول اإلسالم لفئة الصم ؟ 

وصار عندنا حالھ أنھ دخل شخص فرنسي اإلسالم من  طبعاً ھي لغة التخاطب ھي لغة اإلشارة
الصم طبعاً كان بمساعدة مركز الصم حیث تقدم أحد المتطوعین،  كان الداعیة لدینا یتكلم وھم 

 یترجمون لكن الحمد هللا الرجل أسلم الحمد هللا .

 ماھي الخطة المستقبلیة للمركز لدعوة األصم ؟

بعض األنشطة الكبیرة التي ستبدأ قبل وستستمر  2022ق بشكل عام طبعاً إحنا قاعدین نأسس ح"
بعد ھذه الفترة وھي بعض األنشطة التى تستقطب الوافدین، مثل المعارض والملتقیات غیر األنشطة 
الحالیة مستمرة وھي التعریف باإلسالم وغیرھا  أما األمور الجدیدة أو المستحدثة والقائمین علیھا 

 "إن شاء هللا . 2022ى تقام بكاس العام وھي المعارض والملتقیات الت

 النتائج المستخلصة من المقابلة:

وال   ، ة لدعوة الصم غیر المسلمین إلى اإلسالممتخصص. ال توجد لدى المركز برامج دعویة 1
ویتم طلب المساعدة من المركز القطري الثقافي   یوجد لدیھم دعاة مؤھلون یجیدون لغة اإلشارة.

 االجتماعي للصم، في حال حضور أصم غیر مسلم یرید الدخول في اإلسالم. 

تعلیمھم الصالة ل تنفیذ مشروع. برامج سابقة عن دعوة الصم كان مشروًعا لدیھم، واآلن ھم في 2
  .  خاصة لمسلمین منھمل وذلك والوضوء

 –) بعمل زیارة إلى مجمع التربیة السمعیة البلوشيمروى  – المطوع یفة. قامت الطالبتان ( شر6
م، في الساعة العاشرة 2015من شھر مارس لھذا العام 11وذلك یوم الثالثاء بتاریخ  –بنات 
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صباحا وجمعنا معلومات حول ھذا المركز وأھدافھ ورؤیتھ التي تطمح إلى إعداد مواطن قادر على 
تطویر قدراتھ لتوفیر مستوى ممیز من النمو الذاتي والعلمي والتربوي بجودة التعلیم وتمیز األداء 

طلبة بما باختیار أسالیب تعلیمیة واضحة والئمة لألھداف التربویة، وفقاً لقدرات واحتیاجات ال
یساعدھم في الوصول إلى المستوى التعلیمي المطلوب الذي یساھم في إعداد قادة للمستقبل في قطر 

، وطرحنا علیھا بعض األسئلة األستاذة: رباب محمد. ثم توجھنا لعمل لقاء مع األخصائیة النفسیة 
 وقد أجابت ولكن تحفظت عن تسجیل الصوت فقمنا بتدوین اللقاء.

 لة المقابلة:وھذه بعص أسئ 

 ما الوسائل التعلیمیة التي یتم االعتماد علیھا لھذه الفئة ؟ -

أجابت: ھي نفس المعاییر الموجودة في الخارج المعتادة كالتعلیم اإللكتروني وعمل ورش ومشاریع 
ن الصم ینجذبون أكثر لبرامج الحاسوب كالعروض التقدیمیة وأنھا أودروس مشاھدة ، وأضافت 

 ا.ل مباشر أكثر من أي  وسیلة أخرى ویحبون المطالعة كثیرً تؤثر فیھم بشك

 أو من أدیان أخرى ؟وكیف تتعاملون معھم ؟، غیر مسلمینطالب من فئة الصم  قابلتمھل  -

أجابت: نعم ، فقط طالبة واحدة فلبینیة الجنسیة ومسیحیة بالصف الرابع االبتدائي ولكنھا تمارس 
التعلم عن اإلسالم أكثر مع أنھا مسیحیة  لكنھا تقوم بأعمال عادات إسالمیة كالصالة وترغب في 

الصالة، ونقوم بتعلیمھا قراءة القرآن إلى أن أحبتھ وتعودت علیھ وأصبحت تمارسھ وتستمع في 
 ذلك.

في الختام نصحتنا األخت الفاضلة بزیارة المركز  القطري الثقافي االجتماعي للصم حیث سنستفید 
 ستقطابھم الكثیر من الصم غیر المسلمین.أكثر لخدمة مشروعنا ال

 النتائج المستخلصة من المقابلة:

في تعلیم ھذه الفئة ـ البرامج التعلیمیة المقررة دراسّیًا ـ وتدریبھا بما  مھمالمدرسة بدور  . تقوم1
یتناسب مع قدراتھم العقلیة، وبحسب مراحلھم العمریة، مستخدمة معھم أحدث الوسائل العصریة في 

 عملیة التعلیم، كما توفر لھم مترجمین بلغة اإلشارة إلیصال المعلومات والتعلیمات إلیھم.

تاذة رباب محمد األخصائیة النفسیة، أنَّ الصم ینجذبون أكثر لبرامج الحاسوب . أوضحت األس2
وأنھا تؤثر فیھم بشكل مباشر أكثر من أي وسیلة أخرى ویحبون المطالعة  كالعروض التقدیمیة

 وھذا یؤكد على أھمیة ھذه الوسیلة في دعوتھم إلى اإلسالم. كثیًرا.
تقوم بواجب دعوة الصم غیر المسلمین ـ من التالمیذ ـ إلى . یدلُّ ما تقدم ذكره على أن المدرسة 3 

اإلسالم بطریقة بسیطة لكنھا غیر منھجیة، حیث ال یوجد داعیة متخصص في الدعوة اإلسالمیة 
 یقوم بھذا العمل.
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. مما ینصح بھ في ھذا المجال، توفیر المؤسسات الدینیة القائمة على أمر الدعوة في دولة قطر 4
العصریة، مثل برامج  وغیرھا من الوسائل یفقھون الدعوة بلغة اإلشارة،صصین لدعاة متخ

 الحاسوب؛ لدعوة ھذه الفئة إلى اإلسالم.

 . المقابلة مع مسؤول مركز ضیوف قطر7

 المقابلة مع مدیرة الفرع النسائي لعید الخیریة

شرة صباًحا، في في تمام الساعة العا   2015- 9 -8أجریت المقابلة في یوم الثالثاء  الموافق: 
مكتب رئیسة (الفرع  النسائي) األستاذة أم خالد.  وتناولت المقابلة بعض األسئلة المتعلقة بالفئة 

 ومنھا: المستھدفة وھي فئة الصم

 ھل لدیكم أي مساھمة  لدعوة الصم لإلسالم أو دعم المسلمین منھم؟

 ال / في المحاضرات الكبیرة ھناك مترجم بلغة اإلشارة. 

 لدیكم أفكار أو كتیبات  توزع  تخص فئة الصم؟ھل 

 ال/ ألننا لم نتطرق لھذا الموضوع، ولم یأتنا أحد من ھذه الفئة .

 ھل لدیكم  خطة مستقبلیة تسعون لدراستھا تخص ھذه الفئة ؟

 ال / ألننا نھتم بالجانب التثقیفي للفتیات، وھناك مؤسسات خاصة لھم. 

 ؟ھل یوجد استقطاب دعاة لھذه الفئة

 ال.

 ھل لدى مؤسستكم أفراد قادرین على دعوة الصم لإلسالم أو دعم المسلمین منھم؟

 ال.

سالم لو جاء  لمؤسستكم شخص أصم وأراد أن یتعرف على  اإلسالم، أو أردتم أن تدعونھ لإل ذاما
 ؟أین توجھونھ

 إلى مركز ضیوف قطر .

 المستخلصة من ھذه المقابلة ھي كالتالي: النتائج

 رصد واقع الدعوة في ھذه المؤسسة الدعویة نستخلص اآلتي:من خالل 
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ال توجد أي برامج دعویة لفئة الصم ـ غیر المسلمین ـ إال في المحاضرات الكبیرة فھناك مترجم 

بینما لو جاء  شخص أصم وأراد أن یتعرف على   أم خالد. :ـ على َحدِّ قول األستاذة بلغة اإلشارة
 إلى مركز ضیوف قطر . وف تكون وجھتھ فساإلسالم في ھذه المؤسسة، 

 
 تحلیل المقابالت

ة أمور:  من خالل ھذه المقابالت تتضح عدَّ

المؤسسة الرئیسة للدعوة في دولة قطر ( وزارة  من حیث اإلسھام من قبل النقص بعض یوجد .1
إال في حیث لم تساھم ـ من خالل ھذه المقابالت ـ في ھذا الجانب األوقاف والشؤون اإلسالمیة) 

، حیث یسعى القائمون على أمر الدعوة لدعوة ھذه الفئة إلى اإلسالم. من خالل مركز الفنار القلیل
واآلن اإلخوة في اإلنتاج الفني في  " إلى إعداد برنامج للصم، وھو تعلیمھم الصالة والوضوء

ا بإعداد مرحلة اإلعداد لھذا المشروع، لكن دعوة غیر مسلمین لإلسالم لم یسبق لنا أن قمن
وتوفیر مترجم بلغة اإلشارة في المحاضرات العامة. ومن خالل المساھمة  1"مشروع بھذا الشكل

 .الذي أصدره المركز القطري الثقافي االجتماعي للصم في القاموس اإلشاري اإلسالمي المصور

. یقوم المركز القطري الثقافي االجتماعي للصم بدور دعويٍّ رائد في مجال دعوة الصم غیر 2
 من خالل :وذلك المسلمین إلى اإلسالم، 

 أ. تصمیم قاموس دعوي إسالمي مصور بلغة اإلشارة إذ ُیَعدُّ من أفضل الوسائل الدعویة لھذه الفئة.

لغیر المسلمین من فئة الصم، والتعایش مع ھذه ب. من خالل عقد دورات تعلیمیة بلغة اإلشارة 
 الفئة، والقرب منھا اجتماعّیًا.

 ج. من خالل عقد وحضور المؤتمرات الخاصة بھذه الفئة.

 د. من خالل المنشورات والكتیبات التي تخص ھذه الفئة.

یة المقررة في تعلیم ھذه الفئة ـ البرامج التعلیم مھمقوم مجمع التربیة السمعیة (بنات) بدور ی. 3
ا ـ وتدریبھا بما یتناسب مع قدراتھم العقلیة، وبحسب مراحلھم العمریة، مستخدمة معھم أحدث  دراسّیً
الوسائل العصریة في عملیة التعلیم، كما توفر لھم مترجمین بلغة اإلشارة إلیصال المعلومات 

 .والتعلیمات إلیھم

مج الحاسوب كالعروض التقدیمیة وأنھا تؤثر أنَّ الصم ینجذبون أكثر لبرا ومن خالل المقابلة تبین
ا في استخدام ھذه الوسیلة  .فیھم بشكل مباشر أكثر من أي  وسیلة أخرى ا إیجابّیً وھذا یعطي مؤشّرً

أثناء المقابلة. ،طرف من حدیث األستاذ: عبدهللا المًال، رئیس مركز الفنار.   1  
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التعامل مع ھذه  في دعوتھم إلى اإلسالم، وتعلیمھم لمبادئھ من خالل توفیر معلمین أكفاء یجیدون
 الوسائل باللغة التي تفھمھا ھذه الفئة

یدلُّ ما تقدم ذكره على أن المدرسة تقوم بواجب دعوة الصم غیر المسلمین  ـ من التالمیذ ـ إلى  
غیر منھجیة، حیث ال یوجد داعیة متخصص في الدعوة اإلسالمیة یقوم واإلسالم بطریقة بسیطة 

 .بھذا العمل

غیر االستعانة  ال توجد برامج دعویة مخصصة لدعوة فئة الصم إلى اإلسالم، في مؤسسة راف،. 4
بمترجم بلغة اإلشارة في المحاضرات العامة. وكذلك الحال في مركز ضیوف قطر، ومؤسسة عید 

 .الخیریة
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 تصمیم استبانة المشروع، وھي كما یلي: .6

 موافقة علي المشاركة في استبیان بحث علمي

 UREP 16 - 131 - 5 – 037:   رقم المشروع

مِّ إلى اإلسالموسائل     :عنوان مشروع البحث  دعوة الصُّ

م /  الرعاة / المعاونون الخارجیون : مؤسسة عید الخیریة  / المركز القطري الثقافي االجتماعي للصُّ
 جامعة قطر. –مركز الفنار / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة / مركز التربیة السمعیة 

أال وھو: ھل األصمُّ ُمَكلٌَّف شرًعا؟  ھذا البحث ُیجیب على تساؤل طالما َشَغَل الذھن وصف البحث:
وإن كان ُمَكلًَّفا شرًعا، فأيُّ الوسائل الدعویة أنسب وأجدى نفًعا في دعوتھ إلى اإلسالم إن كان غیر 
مسلٍم؟، وأیھا أفضل وأیسر في تعلیمھ مبادئ دینھ الحنیف؟ وما دور المؤسسات الدعویة في دعوة 

 ؟ھذه الفئة إلى اإلسالم، وتعلیمھم لھ

ورغبًة في إیصال رسالة اإلسالم لھذه الفئة بصورٍة واضحٍة وصحیحٍة، وتوضیح مدى عنایة 
 اإلسالم بھا، ومعرفة الوسائل المناسبة لدعوتھم إلى اإلسالم؛ كان االختیار لھذا المشروع.

طواعیة، ویمكن االنسحاب منھا متى أردتم ذلك، علًما بأن ھذه إن مشاركتكم في ھذه الدراسة 
لع أحد علي المشاركات الشخصیة إال عن  اسةالدر یَّة الكاملة ، و لن یطَّ رِّ تتمتع بالخصوصیة  والسِّ

طریق فریق البحث. و أي نتائج أو آراء سیتم المشاركة بھا ، فلن یتم اإلفصاح عن ھویة المشاركین 
 أو شخصیاتھم بأي شكل.

  المشرف علي البحث: د. رمضان محمد علي مبروك مطارید

 قطر ــ الدوحة . جامعة قطر ــ كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیةان: العنو

  44034465رقم الھاتف : 

 Ramadan.mabrouk@qu.edu.qa البرید اإللكتروني:  

 أوافق علي المشاركة بآرائي في ھذه الدراسة.  �

 ال أوافق علي المشاركة بآرائي في ھذه الدراسة.  �

 __________________________________ التوقیع: 

أود الحصول علي نسخة من نتائج ھذه الدراسة (اختیاري): 
__________________________________ 
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 أسئلة االستبانة

 البیانات األولیة :

 السؤال األول : الجنسیة 

                                                                         السؤال الثاني : الجنس                      

       السؤال الثالث : العمر  

 السؤال الرابع : المؤھل  العلمي . 

 أسئلة االستبانة :

 غیر المسلمین؟السؤال األول :  ھل سمعت من قبل عن حملة دعویة موجھة للصم 

الس��ؤال الث��اني : ھ��ل س��معت م��ن قب��ل ع��ن داعی��ة إس��المي تخص��ص ل��دعوة ھ��ذه الفئ��ة م��ن الن��اس 
 ؟

 السؤال الثالث: ھل یقوم الدعاة بواجبھم الدعوي والتوعوي  مع فئة الصم؟

 السؤال الرابع: ھل تقوم المؤسسات الدعویة بواجبھا الدعوي تجاه فئة الصم؟

لت����ي ُتخت����ار علیھ����ا موض����وعات ال����دعوة لفئ����ة الص����م ف����ي ھ����ذه الس����ؤال الخ����امس: م����ا األس����س ا
 المؤسسات؟

الس���ؤال الس����ادس:  م����ا األدوات الت����ي م����ن خاللھ����ا یمك����ن تفعی����ل دور المؤسس����ات الدعوی����ة ف����ي 
 دولة قطر لخدمة فئة الصم في مجال الدعوة اإلسالمیة؟

 اإلسالم ؟السؤال السابع : من وجھة نظرك ما أفضل الوسائل الحدیثة لدعوة الصم إلى 

 السؤال الثامن : ھل من الضروري االھتمام بفئة الصم ودعوتھم لإلسالم ؟

 السؤال التاسع: في رأیك ، ما العوائق التي  تعترض الدعاة في دعوتھم لھذه الفئة ؟

 السؤال العاشر : في رأیك، كیف یمكن التغلب على ھذه العوائق ؟

ھ���ذه الدراس���ة للمؤسس���ات الدعوی���ة ف���ي الس���ؤال الح���ادي عش���ر: م���ن وجھ���ة نظ���رك، م���ا أھمی���ة 
 المجتمع القطري؟

 ھذا، وباہلل التوفیق، وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

 طالبات المشروع.
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 إلكترونیة للمشروع وتحلیل النتائج.  استبانة تصمیم .7

 االستبانة : أسئلة تحلیل

 : البیانات األولیة 
 

 
 

% فقط  الغیر 4% الذین أجابوا على االستبانة بینما 95:حیث كانت نسبھ المقیم في قطر  التحلیل
 مقیمین في قطر. 

  السؤال الثاني : الجنس

 
% بینما 64: كانت نسبھ الذكور أعلى بكثر من نسبھ اإلناث حیث وصلت نسبھ الذكور  التحلیل

  35اإلناث كانت 

 ھل أنت مقیم في قطر ؟ 

 ال نعم 

 أنثى  ذكر 
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       العمر  السؤال الثالث :

  
% بینما  62ھي أعلى نسبھ حیث حصلت على  25 – 20:  كانت نسبة األعمار من فئھ  التحلیل

% وفي المقابل  4فما فوق كانت متساویة وحصلت على  50و فئة من  40 – 35فئھ األعمار من 
%  بینما كانت 11كانت  30 -  25% وفئھ األعمار من 13كانت   50 – 40فئة األعمار من 

 % . 6بنسبة   35 – 30عمار فئة أقل فئة من األ

 

 السؤال الرابع : المؤھل  العلمي .

 
 

% 11% بینما  الدكتوراه كانت 77: كانت أعلى نسبة لمؤھل الجامعي حیث كانت نسبة التحلیل 
 % . 1% وكانت الماجستیر واألستاذ حصلت على نسب متساویة وھي  5ونسبھ فوق المتوسط 
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 أسئلة االستبانة : 

 األول :  ھل سمعت من قبل عن حملة دعویة موجھة للصم غیر المسلمین؟السؤال 

 
 

: كانت نسبة الذین لم یسمعوا من قبل عن حملة دعویة موجھة للصم غیر مسلمین مرتفعة  التحلیل
 % . 10% بینما نسبة الذین سمعوا بحمالت للصم غیر مسلمین كانت 86حیث حصلت على 

 ل عن داعیة إسالمي تخصص لدعوة ھذه الفئة من الناس ؟السؤال الثاني : ھل سمعت من قب

 
 

: كانت نسبة الذین سمعوا لم یسمعوا بشخصیات مشھورة من فئة الصم كانت نسبتھا كبیرة  التحلیل
% والذین سمعوا  59مقارنة بالذین سمعوا بشخصیات  كثیرة حیث كانت نسبة الذین لم یسمعوا أبدا 

 % . 5% وكانت نسبة الذین سمعوا بشخصیات كثیرة نسبتھا  31بشخصیات قلیلة نسبتھا كانت 

 

 السؤال الرابع : من وجھت نظرك ما أفضل الوسائل الحدیثة لدعوة الصم إلى اإلسالم ؟

4th Qtr لم أسمع مطلقا  نعم سمعت من قبل 

4th Qtr سمعت بشخصیات كثیرة   سمعت بشخصیات قلیلة لم أسمع أبداً 

25 
 



Project ID:  UREP 16 - 131 - 5 – 037  

 
 

 
 

: كان رأي الجمھور الذي أجاب على االستبانة بأن أفضل وسیلة ھي األفالم المترجمة بلغة  التحلیل
% بینما  كانت المواقع التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم  77اإلشارة حیث حصلت على 

% وھما  42% ووسائل اإلعالم كانت  41متقاربتین بالنسب حیث المواقع التواصل  حصلت على 
% وتأتي في المرتبة بعد األفالم  70انت نسبة الزیارات المیدانیة واالتصال المباشر أقل نسبة  وك

 %  . 51المترجمة بلغة اإلشارة بینما حصلت  عقد ندوات ودورات متخصصة لھم نسبھ 
 

 السؤال الخامس :  ھل من الضروري االھتمام بفئة الصم ودعوتھم لإلسالم ؟

 
أجاب على االستبانة بأنھ من الضروري جدا أن نھتم بھذه الفئة  كان رأي الجمھور الذي :  التحلیل

 % ولم یجب أحد بالرفض أبداً. 95ندعوھم  إلى اإلسالم حیث كانت نسبتھم 

  

 السؤال السادس :في رأیك ، ما العوائق التي  تعترض الدعاة في دعوتھم لھذه الفئة ؟

 عقد ندوات ودورات متخصصة لھم  الزیارات المیدانیة واالتصال المباشر بھم

 مواقع التواصل االجتماعي  األفالم التسجیلیة المترجمة بلغة اإلشارة 

 وسائل اإلعالم

4th Qtr لیس ضروري  نعم ضروري 
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: كان رأي الجمھور الذي أجاب على االستبانة بأنھ عدم الدرایة بلغة اإلشارة ھي السبب التحلیل 
% بینما أقل نسبة كانت ضعف التواصل بین 67األول في اإلعاقة الدعاة حیث كانت نسبھ ذلك 
% وأخیًرا كانت نسبة عدم وجود برامج تعلیمة 57المؤسسات الدعویة وبین ھذه الفئة حصلت على 

 % .  62تعلیم الدعاة  لدعوه ھذه الفئة أیضا مرتفعة حیث حصلت على لتدریب و

 

 لسؤال السابع : في رأیك، كیف یمكن التغلب على ھذه العوائق ؟ا

 

52%

54%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

عدم الدرایة بلغة التخاطب الخاصة 
 )لغة اإلشارة(بھم 

عدم وجود برامج تعلیمیة لتدریب 
 وتعلیم الدعاة لدعوة ھذه الفئة 

ضعف التواصل بین المؤسسات 
 الدعویة وھذه الفئة

Chart Title 

Series 1 Series 2 Series 3

27 
 



Project ID:  UREP 16 - 131 - 5 – 037  

 
 

 
 

: كان رأي الجمھور بأن ممن الممكن التغلب على ھذه العوائق عن طریق تصمیم برامج  التحلیل
 67یة بشؤون الدعوة اإلسالمیة حیث كانت نسبتھا تعلیمیة في الجامعات والمؤسسات التعلیمیة المعن

%  وتلیھا عقد دورات تدریبیة متخصصة للدعاة  لتعلیمھم وسائل الدعوة الخاصة لھذه الفئة كانت 
 % ؟ 39% وأقل نسبة كانت ھي عمل برامج تلفزیونیة متخصصة حیث حصلت على  64

 ھ وصحبھ وسلم.ھذا، وباہلل التوفیق، وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آل

 

 العرض التقدیمي الختامي للمشروع  البحثي( شرائح العرض).. 7
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منحة برنامج خبرة األبحاث للطلبة العرض التقدیمي بفضل أتیح ھذا 
- UREP“الجامعیین - ي1 131 - 5 – المقدمة من الصندوق  “ ی03

وتقع مسؤولیة ) أحد أعضاء مؤسسة قطر(القطري لرعایة البحث العلمي 
"العبارات المذكورة على كاتبھا وحده

 
This (presentation) was made possible by UREP grant # 

(UREP 1ي - 131 - 5 – ی03
( from the Qatar national research fund (a member of 
Qatar foundation). The statements made herein are 

solely the responsibility of the author(s).“

 

 

 عرض تقدیمي تجریبي للمشروع (اضغط لفتح الملف)

  الجھات المعاونة والمشاركة في ھذا المشروع

 من الجھات المعاونة في ھذا المشروع:

مطویة للتعریف بالمشروع، وأھدافھ نسخة من  1500. مؤسسة عید الخیریة، حیث ساھمت بطبع 1
 نسخة علي المراكز الدعویة و منتسبي جامعة قطر. 1000، و تم توزیع ما یقرب من 

. شركة حزاوي للتصویر واإلنتاج الفني، حیث قامت بتوفیر المعدات وآالت التصویر، والتصویر 2
 ات المشروع .والمونتاج لحلق

غة اإلشارة األستاذ: ناجي زكارنھ، . المركز القطري الثقافي االجتماعي للصم، وتوفیره لمترجم ل3
وإھدائھم نسختین من القاموس اإلشاري اإلسالمي لفریق البحث، وبعض الكتیبات المتخصصة في 

 ذلك.

  طر.بجامعة ق ). تم التصویر في استدیو كلیة اآلداب والعلوم(قسم اإلعالم4
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 التحدیات التي واجھت فریق البحث.

 ثمت تحدیات واجھتنا في ھذا المشروع، منھا:

لى أن انتھى بنا المطاف إلى اختیار ھذا إ. االختیار لعنوان المشروع، حیث تم أكثر من مقترح 1
 العنوان؛ نظًرا لحداثتھ، وعد السماع بھ من قبل.

التصمیمات من خالل مناقشاتنا وأیھا . تصمیم شعار المشروع، حیث تم طرح مجموعة من 2
 یتناسب مع عنوان المشروع البحثي.

. صعوبة الحصول على مواعید من قبل المسؤولین، وتخوف البعض منھم من إجراء المقابلة، 3
 واعتذار البعض اآلخر.

 . صعوبة التنسیق مع مترجم لغة اإلشارة، وتوفیر استدیو التصویر.4

 امعیة، والبحث في المشروع.. التنسیق بین الدراسة الج5

 . اعتذار الطالبات الست الالتي بدأن المشروع؛ ألسباب مقبولة منھا:6

تخرجھن من الجامعة، وسفر بعضھن إلى بالدھن، وزواج البعض اآلخر، وحاجة األسرة من تربیة 
تقریر لألوالد عند البعض منھن. واستبدال طالبات جدد بعد االنتھاء من نصف المشروع، وتقدیم ال

 النصفي الخاص بھ.

. بعض األعراف والتقالید السائدة في المجتمع القطري ( من حیث التحرج عدم دخول الطالبة 7
 المؤسسات التي یعمل بھا الرجال ومقابلتھن إیاھم، وھذا عند بعض الطالبات ولیس الجمیع)

 وقد تم التغلب علیھا، وتم إنجاز المشروع، والحمد هللا رب العالمین.
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 و التوصیات: النتائجالخاتمة و بھا أھم 

 نتائج الدراسة: 

 من أھم ما توصل إلیھ فریق البحث من نتائج ما یلي:

  .اھتمام اإلسالم منذ مجیئھ بجمیع فئات المجتمع ومن بینھم ھذه الفئة .1
 .صعوبة التواصل مع فئة الصم بسبب قلة الخبرة بلغة اإلشارة لدى كثیر من الدعاة .2
 .والبحوث العلمیة المختصة في دعوة الصم إلى اإلسالم قلة الدراسات .3
 .عدم تواجد الصم غیر المسلمین في المجتمع القطري بصورة ملحوظة .4
 .عدم وجود برامج دعویة خاصة للصم في المؤسسات الدعویة بالدولة .5
 .التوصل إلى معرفة الوسائل المناسبة لدعوة الصم إلى اإلسالم .6
 .لبشر، وأن الصمم ال یزیل عن صاحبھ األھلیةالشخص األصم مكلف كغیره من ا .7

 التوصیات:

 من أھم توصیات فریق البحث ما یلي:

مما ینصح بھ في ھذا المجال، أنھ یجب المؤسسات الدینیة القائمة على أمر الدعوة في دولة  .1
قطر العمل على توفیر دعاة متخصصین یفقھون الدعوة اإلسالمیة بلغة اإلشارة، وغیرھا 

العصریة، مثل برامج الحاسوب؛ لدعوة ھذه الفئة إلى اإلسالم، من خالل  من الوسائل
المؤسسات التعلیمیة الخاصة بھم.     واالھتمام بھذه الفئة من خالل البرامج الدعویة التي 

 .تستھدفھم
 .دعوة المؤسسات الدعویة إلى عمل دورات لتعلیم لغة اإلشارة للدعاة .2
تمام والعنایة بھذه الفئة، ووضع برامج تلفزیونیة دینیة دعوة المؤسسات اإلعالمیة إلى االھ .3

تخاطبھم بلغتھم التي یفھمونھا، وقد شوھدت بعض البرامج التلفزیونیة في شھر رمضان 
الماضي تقدم مثل ھذه البرامج قبیل اإلفطار، وھذا عمل طیب، َیُصبُّ في صالح دعوة ھذه 

 . الفئة وتعلیمھا تعالیم اإلسالم
وطالب العلم إلى إجراء بحوث ودراسات من أجل معرفة الوسائل المناسبة  دعوة الباحثین .4

 .لدعوة الصم إلى اإلسالم، ال سیما ونحن الیوم في عصر السباق التكنولوجي
دعوة المؤسسات الخیریة ـ المحلیة واإلقلیمیة ـ إلى تخصیص جزء من األموال لمساعدة  .5

 .ھذه الفئة في تعلیمھم مبادئ الدین اإلسالمي
 .التوصیة بإقامة حمالت دعویة خارج الدولة لدعوة ھذه الفئة إلى اإلسالم .6
 .التوصیة بعمل برامج دعویة لتعریف فئة الصم باإلسالم عبر وسیلة الھواتف الذكیة .7

                    ھذا، وباہلل التوفیق، وصلى هللا على سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ وسلم.
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 المراجع

 

ابن باز ، الشیخ العالمة عبد العزیز بن عبد هللا رحمھ هللا ، كتاب مجموع فتاوى  -1
 ومقاالت متنوعة  

ابن عاشور ، اإلمام محمد الطاھر ، تفسیر التحریر والتنویر ، األجزاء ( األول ،  -2
 )  1984السادس ، السادس عشر ، الثامن عشر ) ، الدار التونسیة للنشر ، تونس (

و الحسن أحمد بن فارس بن زكریا ، معجم مقاییس اللغة ، دار الجیل ، ابن فارس ، أب -3
 مجلد الثالث  .

ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدین بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ، بیروت  -4
 ). 2005،المجلد الثامن ،طبعة الرابعة (

َجَناَزِة َیُھوِديٍّ  رقم البخاري ،  محمد بن إسماعیل ، ِكَتاب اْلَجَنائِِز ، َباب َمْن َقاَم لِ  -5
 ،   1235الحدیث: 

بدر الدین ، محمد السید، رعایة المعوقین سمعیاً وبصریاً ، مكتب الجامع الحدیث ،  -6
 )  2001اإلسكندریة ، طبعة (

البھوتي ، منصور بن یونس ، كشاف القناع على متن األقناع ، دار الفكر ، بیروت ،  -7
 ). 1982طبعة الثانیة (

، محمد أبو الفتح ، مدخل إلى علم الدعوة ، دار الرسالة العالمیة ، الطبعة البیانوني  -8
 )  2010ھـ ،  1431الرابعة ( 

الجوھري ، إسماعیل بن حماد الجوھري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، دار  -9
 ). 1997العلم للمالیین ، بیروت ، الطبعة الثانیة (

( وسائل الدعوة بین األصالة والمعاصرة ) العدد الزاكي ، عالء الدین ، دراسات دعویة  -10
 ) 2008السادس عشر (

 ) 2001الشافعي ، أبو عبدهللا محمد بن إدریس ، األم ، دار الوفاء ، الطبعة األولى ( -11
) حدیث رقم  85الشیباني ، الحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم ، كتاب السنة ، باب ( -12

)401 . ( 
 )  279-5زید ،  جامع البیان عن تأویل آي القرآن (الطبري ، محمد بن جریر بن ی -13
العزة ، سعید حسني ، اإلعاقة الحركیة والحسیة ، الدار العلمیة الدولیة و دار الثقافة  -14

 ) 2000لنشر والتوزیع ، عمان ، الطبعة األولى  (
علي ، محمد النوبي محمد ، استخدام الحاسب اآللي لذوي اإلعاقة السمعیة ، دار صفاء  -15

 ) 2011نشر والتوزیع ، عمان ، الطبعة األولى (لل
فایز ، فایزة ، مراكز مصادر التعلیم والتكنولوجیا المساعدة لألطفال ذوي اإلعاقة  -16

 )  2010السمعیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة  (
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الفیومي ، أحمد بن محمد علي المقري ، المصباح المنیر ، دار الحدیث ، القاھرة ، طبعة  -17
 ) 2000( األولى 

قطایف ،أسماء جمال محمد ، رسالة ماجستیر، الفقھ المقارن (كلیة الشریعة والقانون ) ،  -18
 م . 2008ھـ ، 1429الجامعة اإلسالمیة (غزة ) 

قلعجي ، قتیبي   ، ( محمد رواس / حامد صدقي ) ، معجم لغة الفقھاء ، دار النفائس ،  -19
 )  1996الطبعة األولى (

أبوبكر بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، دار الفكر  الكاساني ، عالء الدین -20
 ). 1996، بیروت ، الطبعة األولى (

 ) 2011المركز القطري الثقافي االجتماعي للصم ، العدد الثالث ( مجلة عیون ناطقة ، -21
مسلم ، أبو الحسین مسلم بن الحجاج،  صحیح كتاب البر والصلة واآلداب , باب تحریم  -22

 ) رقم   1986-4ظلم المسلم وخذلھ واحتقاره ودمھ وعرضھ ومالھ (
مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج ، ِكَتاب اْلَجَناِئِز ، َباب اْلقَِیاِم لِْلَجَناَزِة رقم الحدیث:  -23

1602 ، 
دراسات إذاعیة (دور الفضائیات العربیة في تشكیل معارف  مصطفي ، ھویدا ، -24

 )  2008الجمھور) ، تونس  (
 الموسوعة الكویتیة الفقھیة  -25
ھنیة ، مازن إسماعیل ، ، رسالة ماجستیر ( التلفیق وتتبع الرخص ) ، الجامعة األردنیة  -26

 ) 1992( قسم الفقھ وأصولھ ) ، عمان (
، ھند بنت سلیمان )، الوسائل التقنیة المساندة لذوي  الوابل، الخلیفة ( أریج بیت سلیمان -27

ھاملتون،  المملكة المتحدة،  صعوبات التعلم ( دراسة استطالعیة ) جامعة ستي ، جامعة ساوث
 بدون تاریخ

 المواقع اإللكترونیة:

28- 32TUhttp://medom2008.arabblogs.comU32T  
29-  :http://kenanaonline.com  
30- 32TUhttp://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.phpU32T  
31- 32TU//alresalah.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=58389http:U32T 
32- 32TUhttp://webcache.googleusercontent.comU32T  
33- -http://madrasatoU32T

com/maowsoat_aqida_sunnah_02/pg_077_0019mohammed.
32TU.htm 

34-  -com/2013-today/education-http://www.albayan.ae/science
-20-01   
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 المالحق

 :1ملحق 

 االنجلیزیة)سیناریو الحلقات باللغتین (العربیة و 

 

 سیناریو الحلقات األربع للمشروع

 الحلقة األولى: من أنا؟

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.

حین یجلس اإلنسان وحده/ ویبتعد عن صخب الدنیا وضجیجھا/ وعن كل الظروف الذي تجعلھ قلًقا  

وُمْجھًدا/ویستمع إلى صوتھ الداخلي الصادق/ ویتأمل ویتفكر في َخْلِقِھ وتكوینھ/ وَخْلِق ھذا الكون العظیم الذي 

َمْن ذھنھ، یرید إجابة لھا. من ھذه األسئلة، یحیط بھ من كل جانب/ سوف تعتري فكَرهُ أسئلٌة كثیرةٌ، ُتْطَرُح في 
؟.  أنا ؟ وَمْن خلقني؟ وكیف ُخلِْقُت ؟ وماذا یرید ھذا الخالق منيِّ

مِّ إلى اإلسالم، سوف نجیب على ھذه األسئلة التى یطرحھا اإلنساُن بینھ  في برنامجنا الخاص بوسائل دعوة الصُّ

 من أنا؟وبین نفسھ/ وموضوع ھذه الحلقة ھو: 

َر َخْلِقي؟ وغیرھا من األسئلة التى تدور في عقلنا حول: من أ نا؟ كیف خلقُت؟ من أي مادة ُخلِْقُت؟ وكیف تَطوَّ

 كْیَف خلقنا هللا؟ 

  بدایُة َخْلِق اإلنسان

اإلنسان األول على ظھر ھذه األرض ھو أب البشریة (آدم علیھ السالم) خلقھ هللا ساللة منتقاة من تراب األرض، 

ِ َكَمَثِل آََدَم َخلََقُھ ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل لَُھ ُكْن َفَیُكونُ عالى في ذلك: " یقول هللا ت سورة آل  "إِنَّ َمَثَل ِعیَسى ِعْنَد هللاَّ

  59عمران:

َخلََقُھ من تراب األرض ومائھا، ثم صورة َفأَْحَسَن صورتھ، ثم نفخ فیھ الروح، فإذا ھو إنساٌن حيٌّ من لحٍم ودٍم 

اهُ َوَنَفَخ ِفیِھ ِمْن ُروِحھِ  وعظٍم "  . 9.." سورة السجدة، آیة: ُثمَّ َسوَّ

ولما دبَّْت فیھ الحركة، علَّمھ خالِقُُھ سبحانھ أسماء كل شي ومسمیاتھا وطرائق استعمالھ، والتعامل مع جمیع 

 .31البقرة:ة سور "َوَعلََّم آََدَم اْألَْسَماَء ُكلََّھا"قال تعالى: الكائنات، من كل ما خلق هللا. 
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وقد أمر هللا سبحانھ المالئكة أن یسجدوا آلدم تشریفاً وتكریًما لھ؛ لما فیھ من عظیم ُصنع هللا، وكمال قدرتھ،  

 .34 البقرة: "سورةَوإِْذ قُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلََدَم َفَسَجُدوا إِالَّ إِْبلِیَس أََبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِریَن فقال:" 

وفي یوم من األیام نام آدم واستیقظ فوجد امرأة جمیلة جالسة بجواره، خلقھا هللا من ضلعھ األیسر، فسكن إلیھا،  

ُكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلَ وكانت زوجتھ حواء بوحيٍ من هللا إلیھ. قال تعالى: "  قُوا َربَّ َھا النَّاُس اتَّ َق َیا أَیُّ

وسكَن آدم وزوجتھ الجنة، وأُِمَرا أن یأكال من   1" سورة النساء:ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًال َكِثیًرا َوِنَساًء 

 ثمارھا، ویبتعدا عن شجرة بعینھا، وكان ھذا اختباًرا  لھم وامتحاناً. 

و: إبلیس، الذي أُِمَر بالسجود آلدم فأبى وحذر هللا تعالى آدم وزوجتھ من عدوٍّ لھما متربٍص بھما، أال وھ

 واستكبر، فاستحق لعنة هللا وسخطھ. 

َیا آََدُم َھْل أَُدلَُّك َعلَى َشَجَرِة  "وأخذ إبلیس یفكر في إغواء آدم وحواء، فوضع خطة لیخدعھما، فذھب إلیھما وقال: 

  .120طھ:" سورةاْلُخْلِد َوُمْلٍك َال َیْبلَى 

ق آدم وحواء  ا منھما أن ال یمكن ألحٍد أن یحلَف باہلل كذًبا بعد أن أقسم لھما أنھ من وصدَّ كالَم إبلیس اللعین، ظّنً

 ،. 21" سورة األعراف:َوَقاَسَمُھَما إِنِّي لَُكَما لَِمَن النَّاِصِحیَن  الناصحین "

" سورة طھ:  ْن َقْبُل َفَنِسَي َولَْم َنِجْد لَُھ َعْزًماَولََقْد َعِھْدَنا إِلَى آََدَم مِ  وأكال من الشجرة  نسیاًنا بما أمرھما هللا بھ "

َجَرِة َوأَقُْل لَُكَما إِنَّ الشَّْیَطاَن لَُكَما َعُدوٌّ  ... {. فخاطب هللا آدم وحواء معاتباً لھما: 115 أَلَْم أَْنَھُكَما َعْن ِتْلُكَما الشَّ

 ..على معصیة هللا، وتوجھا إلیھ بالتوبة واالستغفار قائلْین: "  . فندم آدم وحواء ندماً شدیًدا22ُمِبیٌن} األعراف: 

َنا َظلَْمَنا أَْنفَُسَنا َوإِْن لَْم َتْغِفْر لََنا َوَتْرَحْمَنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرینَ   . 23" سورة األعراف:  َربَّ

ُھ  ألرض والعیش فیھا، "وبعد الندم واالستغفار قبل هللا توبتھما ودعائھما وأمرھما بالھبوط إلى ا ُثمَّ اْجَتَباهُ َربُّ

َبَع ُھَداَي َفَال  .َفَتاَب َعلَْیِھ َوَھَدى ُكْم ِمنِّي ُھًدى َفَمِن اتَّ ا َیأِْتَینَّ  َیِضلُّ َوَال َقاَل اْھِبَطا ِمْنَھا َجِمیًعا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َفإِمَّ

ــ  122"سورة طھ، اآلیات: لَُھ َمِعیَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرهُ َیْوَم اْلِقَیاَمِة أَْعَمى  َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري َفإِنَّ  .َیْشَقى

124 . 

وعاش آدم وحواء على ھذه األرض، و من ھنا: بدأت مسیرة الحیاة، َوُولَِد آلدَم  وحواَء أوالٌد ذكور وإناث، 

 وكانت لھم ذریٌة عمروا ھذه األرض إلى یوم الناس ھذا .

 المرحلة الثانیة من خلق اإلنسان (التكوین الجنیني)

ث   القرآن الكریم  عن مراحل خلق اإلنسان األول (آدم علیھ السالم) وتدرج في الحدیث عن خلقھ لساللة ھذا تحدَّ

 :المراحلاإلنسان، وأول ھذه 
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 .. النطفة1

َرهُ ﴾ [عبس:  قال  وجاء ت ھذه المرحلة بعد اكتمال خلق أول ذكر وأول أنثى من  ].19تعالى:﴿ ِمْن ُنْطَفٍة َخلََقُھ َفَقدَّ

 الكائن البشري (آدم وحواء). والنطفة عبارة عن اختالط من ماء الرجل وماء المرأة فیصبح الماء نطفة.

  العلقة. 2 

ى ﴾ [القیامة: تعالى:﴿ ُثمَّ َكاَن َعلََقًة َفَخلََق فَ هللا ل وقالمرحلة الثانیة في تكوین الجنین وھي  العلقة، ی َسوَّ

ویقصد بالعلقة : الدم المتجمد، وقد ذكر هللا تعالى ذلك في أول آیة نزلت في القرآن الكریم، لیذكرنا هللا بتلك ].38

اللحظات التى كان اإلنسان فیھا عبارة عن كتلة دم عالقة في جدار الرحم تستمد منھ الدفء والغذاء والسكن، قال 

 ].2، 1َربَِّك الَِّذي َخلََق*َخلََق اإلنسان ِمْن َعلٍَق ﴾ [العلق:  : ﴿ اْقَرأْ ِباْسمِ تعالى

 

  المضغة)  .3

 : ھما مرحلتینفي في األسبوع الثالث وھذه المرحلة تتم  وتبدأوتأتي بعد مرحلة العلوق  الثالثةالمرحلة وھي 

أي  الرابع وال یكون ھناكاألسبوع ثالث حتى لتستمر ھذه المرحلة بین األسبوع ا ، والمضغة غیر الُمَخلََّقة )1

 .تمایز ألي عضو أو جھاز

الحمل بعد نھایة األسبوع الرابع بجملة من التغیرات الدقیقة والمدھشة وتنمو فیھا  رُّ مُ یَ حیث : ةقَ لَّ خَ المضغة المُ ) 2

 ].14[المؤمنون:  َفَخلَْقَنا اْلَعلََقَة ُمْضَغًة ﴾( نسان في أحسن تقویم قال تعال:لیكون اإل الخالیا وتتطور

 . مرحلة تكوین العظام. 4 

ْوِر تتحول قطعة اللحم إلى ھیكل عظمي وقد أشار القرآن الكریم إلى ھذه المرحلة في قول هللا تعالى:  وفي ھذا الطَّ

 ].14﴿ َفَخلَْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما ﴾ [المؤمنون: 

: ﴿ َفَخلَْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم لَْحًما وتعالىوفي ذلك یقول الحق سبحانھ مرحلة كساء العظام باللحم . 5

 ]. 14﴾ [المؤمنون: 

تتشكل أوال ثم یلتفُّ حولھا اللحم والعضالت، كأنھ كساء لھا. وھذا التصویر الدقیق یشیر  العظامأن  اآلیةتشیر و

 إلى عظمة الخالق سبحانھ وتعالى.

ل بذلك، وفي ھمرحلة الخلق اآلخر. . 6 ذه المرحلة یتم نفخ الروح في ھذا المخلوق العجیب بأمر هللا للملِك الُمَوكَّ

ل مباینةً  قِ لْ أي خلًقا مبایًنا للخَ ]. 14﴿ ُثمَّ أَْنَشأَْناهُ َخْلًقا ﴾ [المؤمنون: یقول هللا تعالى :   ھا؛ حیث جَعلھما أبعدَ  األوَّ
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ا بعد ما كان جماداً،   ھ، وأودعكان أكمھَ بعد ما ، وبصیًرا اكان أصمًّ بعد ما ، وسمیًعا اأبكمً كان بعد ما وناطًقا حّیً

ھ إلى أجل معلوم، فیظل ینمو یوماً بعد یوم إلى أن یكتمل نموه ویصبح طفالً قال تعالى بطن ُثمَّ ُیْخِرُجُكْم ( : أمِّ

 .67سورة غافر، آیة:  ِطْفًال ﴾"

من سنة الثانیة، وبدایة السنة الثالثة النھایة ) وتبدأ من الوالدة وحتى ة، أو الحضانالرضاعة( مرحلةثم تأتي 

 .العمر

  :سم إلى قسمینقوتن الثانیةالمرحلة  وتأتي

 . ة الخامسةسنالإلى  سنة الثالثةتبدأ من سن الو) المبكرة مرحلة (الطفولة األولى

  .من العمر الثانیة عشر ةسنالإلى  السادسة ةسنال) وتبدأ من المتأخرةمرحلة (الطفولة الثانیة 

 عام.  21ــ 12من الـ وتبدأ) المراھقة( مرحلة:  الثالثةالمرحلة 

 عام. 30 ــ 21من سن  وتبدأ) جأو النض ،الرشد(مرحلة : ةالمرحلة الرابع

 عام.  40 ــ 31) وھي من سن الشباب والرجولة(مرحلة  المرحلة الخامسة: 

 .سنة 60 ــ 40) وھي من سن الكھولة(مرحلة  مرحلة المرحلة السادسة:

 عام. 70 ــ 60وھي من سن الشیخوخة المبكرة) (: مرحلة السابعةالمرحلة  

 وبعدھا ُیَتَوفَّى اإلنسان إذا انقضى أجلھ . 80  ــ 70) وھي من سن (مرحلة الشیخوخةمرحلة : المرحلة الثامنة

یمر بھا اإلنسان، وھذا ھو اإلعجاز الكبیر في تكوینھ، والتفاصیل الِخْلِقیَّة التى  ھذه ھي المراحل العمریة التى 

 یمر بھا في مراحل حیاتھ المختلفة. كل ھذا یدل على خالٍق علیٍم، مبدٍع، قدیٍر !! فمن خلق ھذا اإلنسان ؟ 

 َمْن َخلََقنِي؟تابعونا في الحلقة القادمة في : 
 
 
 

 ؟)الحلقة الثانیة (َمْن خلقني
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في الحلقة الثانیة یتطرق بنا الحدیث إلى: َمْن َخلََق اإلنساَن؟ وھل ُوِجَد ھذا الَعالَُم ُصْدَفًة؟ أم أنَّ ھناك خالًقا واحًدا 

 أوجده، وأوجد َمْن فیھ، و كلَّ ما فیھ؟!

 َمْن َخلََقنِي

ذا المعبوُد إنساًنا، أم  نباًتا، أم  كل الدیانات ــ السماویة، والوضعیة ـ تعبد شیًئا ما في ھذا الكون، سواء أكان ھ

جماًدا (كالتماثیل) ویعتقدون أن ھذا الشيء الذي یقدسونھ أو یعبدونھ ھو الذي خلقھم، وھو الذي یحقق لھم 

رغباِتھم في الحیاة؛ لذا فھم یعبدونھ ویتقربون إلیھ بالعبادات والقرابین، ومن ثمَّ اختلفت الدیانات، واختلفت صوُر 

 لتي تتخذھا كل دیانة رمًزا و إلًھا لھا.المعبودات ا

والشك أن لوجود كل واحد منا بدایًة معروفًة، فنحن ـ البشر ـ قبل میالدنا لم نكن شیئا ُیذكر،  وعناصر الكون  

الذي نعیش فیھ كذلك لھا بدایة معروفة، والناظر إلى الكون وآفاقھ، والمادة و خصائصھا، یعرف أنھا محكومة 

 ، شرَحت الكثیر منھا علوم الطبیعة، والنبات، والحیوان، واستفاد الناس الكثیر منھا. بقوانین مضبوطة

، على الرغم من كثرة اآللھة ؟!  ھل یوَجُد خالٌق یجمع بین كل ھذه اآللھة المنتشرة في آفاق ولكن ھل من متسائلٍ 

من أرَض، سماوات، بحار، جبال،  ھذه الكون؟ ھل سألت نفسك في یوم َمْن خلقني؟ َمْن خلق ھذا الكون؟ بما فیھ

َماِء َكْیَف ُرِفَعْت  .أََفَال َیْنُظُروَن إِلَى اْإلِِبِل َكْیَف ُخلَِقْت وزرع وأشجار، َمْن ... ؟ قال تعالى : (( َوإِلَى  .َوإِلَى السَّ

 20ــ  17)).سورة الغاشیة، اآلیات: .َوإِلَى اْألَْرِض َكْیَف ُسِطَحتْ  .اْلِجَباِل َكْیَف ُنِصَبْت 

الحقیقة التي ال ِمْرَیَة فیھا، أن الكون بما فیھ ھذا اإلنسان، لم ُیْخلَْق صدفًة، ولم َیْخلُْق نفسھ كذلك، ولم یخلق  

أوالده، ولم َیْخلُِق األرض التي یعیش علیھا، وال السماء التي یعیش تحت سقفھا. وبعض البشر الذین ادعوا 

یجب علیك أیھا اإلنسان العاقل أن تفكر في ھذه األسئلة، وأن تشعر األلوھیة لم یكلفوا أنفسھم مشقة ادعاء ذلك. ف

بقلٍق وَحْیَرٍة في  الجواب علیھا، غیر أنَك لو نظرت حولك لوجدتَّ الجواب الشافي من خالل ھذا الكون البدیع، 

ٌء ذات أبراج، فاألثر یدل على المسیر، والبعرة تدل على البعیر، لیٌل ساج، ونھاٌر داج، وأرٌض ذات ِفجاج، وسما

َسُنِریِھْم آََیاِتَنا ِفي اْآلََفاِق َوِفي أَْنفُِسِھْم َحتَّى  وبحاٌر ذات أمواج، أفال یدل ذلك على خالق ھذا الكون، وخالِقَك؟!  "

ُھ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َشِھیٌد  ُھ اْلَحقُّ أََولَْم َیْكِف ِبَربَِّك أَنَّ َن لَُھْم أَنَّ ُھمْ  .َیَتَبیَّ ُھ ِبُكلِّ َشْيٍء  أََال إِنَّ ِھْم أََال إِنَّ ِفي ِمْرَیٍة ِمْن لَِقاِء َربِّ

 .  53،54" سورة فصلت آیة:  .ُمِحیٌط 

 إنَّ الكون من حولك یجیُبَك أن لھ خالًقا واحًدا ال شریك لھ، وھو هللا تعالى .

لھ على كثیر من خلقھ، و سخر لھ كل ما في الكو  ن؛ لیتعرف على الخالق لھ، لقد خلق هللا اإلنسان وكرمھ و فضَّ

ویعبده، وأال ُیشرك بھ أحًدا، فال إلھ غیره، وال معبود سواه؛ و لیرى قدرة هللا في نفسھ، وفي كلِّ شيء من حولھ، 

 . 20،21) سورة الذاریات، آیة: .َوِفي أَْنفُِسُكْم أََفَال ُتْبِصُروَن  .َوِفي اْألَْرِض آََیاٌت لِْلُموِقِنیَن ( :قال تعالى 
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لقد خلق هللا بقدرتھ كل جزء في ھذا اإلنسان بحكمة، وجعل لھ وظیفة یقوم بھا، ووجوده في الكون، واحد من ھذه 

ُحَب  التساؤالت عن الخالق، حیث یجد نفسھ في َحْیَرٍة تدفعھ للسؤال: ھل یوَجُد خالق لھذه المخلوقات ؟! یرى السُّ

ھا ؟! ھل یعقل أن ھذا الكون ُوِجَد تجري في السماء، ویرى الشمس تشرق وتغرب في حركة م نتظمة ما ِسرُّ

 صدفًة؟!

 لھذا الكون، وإیجاده من العدم لھو خیر دلیل على خالق ھذا الوجود سبحانھ.  الحدوثإن دلیل  

إنَّ نشوء حیاتنا ھذه و دوامھا یقوم على قوانین دقیقة حیث یحكم العقل السلیم باستحالة وجود ھذا العالم الذي  

 نشاھده صدفھ. 

َمَراِت ِرْزًقا لَ "  َماِء َماًء َفأَْخَرَج ِبِھ ِمَن الثَّ َماَواِت َواْألَْرَض َوأَْنَزَل ِمَن السَّ ُ الَِّذي َخلََق السَّ َر لَُكُم اْلفُْلَك ُكْم َوسَ هللاَّ خَّ

َر لَُكُم اْألَْنَھاَر  َھاَر  .لَِتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر ِبأَْمِرِه َوَسخَّ َر لَُكُم اللَّْیَل َوالنَّ َر لَُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َداِئَبْیِن َوَسخَّ َوآََتاُكْم  .َوَسخَّ

وا ِنْعَمَة هللاَِّ   34ــ  32" سورة إبراھیم، اآلیات:. َال ُتْحُصوَھا إِنَّ اْإلِْنَساَن لََظلُوٌم َكفَّاٌر ِمْن ُكلِّ َما َسأَْلُتُموهُ َوإِْن َتُعدُّ

 إلى اللقاء.       انتظرونا في الحلقة القادمة لنعرف لماذا خلقنا هللا؟ وما الذي یریده منا؟

 

 الحلقة الثالثة : ماذا یریُد هللاَ ِمْن َخْلقِِھ ؟!

یدور في ذھن اإلنسان العدید من التساؤالت التي تربطھ بالخالق عزوجل، فقد یتساءل لماذا خلقني هللا على ھذِه 

 األرض؟ وما الذي ُیریده مني ؟ وھل أدیت حق هللا تعالى على أكمل وجھ كما یرید مني؟ 

الغایة حول محور واحد أال وھو: في ھذِه الحلقة  نجیب على ھذه التساؤالت بحول هللا وقوتھ والتي تدور فكرتھا 
 من خلق هللا اإلنسان .

 لْم َیْخلُِق هللاُ اإلنساَن عبثاً، وإنما خلقُھ لِغایٍة وِحكمٍة، فھذا اإلنسان لم ُیْخلَْق لِنفسِھ، أو عبداً لعنصر من عناصر ھذا

یعُبَده، وُیْسَتْخلََف في األرض الكون، كعبادة الشمس، أو الطبیعة، لقد ُخلَِق اإلنساُن لیتعرَف على هللا الخالق و

والتكالیف الشرعیة، وھذِه األمانة یستمر أجرھا ، ویبقى أثرھا  –رسالة اإلسالم  –وَیْحِمَل األمانة الكبرى وھي 

ُكْم إِلَْیَنا َال بعد وفاتھ. یقول هللا تعالى في كتابِھ الكریم : { َما َخلَْقَناُكْم َعَبًثا َوأَنَّ .} المؤمنون : ُتْرَجُعونَ  أََفَحِسْبُتْم أَنَّ

115  

 یقولون: " إن األحمق یعیش لیأكل، والعاقل یأكل لیعیش " وھذا یفسر أن العیش ـ في حدِّ ذاتھ ـ لیس غایًة. 

: إن ھدف اإلنسان یتمثل في إمتاع نفسھ بمفاتن الدنیا، على عكس المؤمنین  ومن المادیین الملحدین من قالوا
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 والحق والعدل، ویعملون لحیاتھم األُخرى الباقیة.الذین یعیشون لنشر الخیر 

سورة  ﴿َوالَِّذيَن َكَفُروا يـََتَمتـَُّعوَن َويَْأُكُلوَن َكَما تَْأُكُل اْألَنـَْعاُم َوالنَّاُر َمْثوًى َلُهْم﴾ وھؤالء ُھْم َمْن تكلم هللا عنھم في ھذِه اآلیة:

في الدنیا على حسب ھواه وشھواتھ كالحیوانات، ال أي أن اإلنسان في نظرتھم المادیة ھذه یعیش  .12محمد: 

ھدف لھ من حیاتھ غیر ذلك، وبذلك یطغى الجانب الحیواني المادي في اإلنسان على الجوانب األخرى التي بھا 

 یعیش إنساًنا.

لى وھذا النمو المادي نمو خبیث یؤدي في نھایة المطاف إلى ھالك اإلنسان كلھ، فالبد لإلنسان من أن یتطلع إ 

 ھدٍف ساٍم یسعى إلیھ . 

 ؟ما الذي  یریده هللا تعالى من خلقھ في الحیاة الدنیا 

سؤال لھ امتدادات فلسفیة عمیقة تدور حول غایة الوجود وطبیعة الحیاة البشریة، لكنَّ المسلم الذي یحتكم إلى  

نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ وَ النص ـ القرآن والسنة ـ یجد ھذه الغایة، وھذا الھدف، إذ أن قولھ تعالى : {  } َما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

للداللة على ھذا المعنى، فالعبادة اسم جامع لكل ما یحبھ هللا أحد أھم النصوص الواضحة  .56سورة الذاريات، آية 

 ) . النفس...الخكالصالة والصوم والذكر وتطهير القلب وتزكية  (ویرضاه من األعمال واألقوال الظاھرة والباطنة 

ثمة أموٌر أخرى غیر العبادة یریدھا الخالق سبحانھ وتعالى من عباده، ومنھا: خدمة اإلنسان واحترامھ، باعتبار 
أنَّ األخالَق مرتبطٌة بنمط العالقات اإلنسانیة مع اآلخرین، وتحسین ظروفھ الحیاتیة والمعیشیة، وإقامة العدل في 

 األرض . 

لوجدنا أن اهللا یرید أن یبین  ﴿ ُیِریُد اللَُّه ﴾َنا لو تتبعنا اآلیات التي یقول فیھا هللا تعالى : ومن األدلة على ذلك أنَّ 

ویرید أن یتوب علینا، ویرید أن یخفف عنا، ویرید بنا الیسر، ویرید  ،عباده  لنا، ویخبرنا ماذا یرید من

 .. الخ  ویرید اآلخرة، ویرید أن یحق الحق ،لیطهرنا، ویرید لیتم نعمته علینا

یرید اهللا تعالى بمنته العظیمة ومنحته الجسمیة، وحسن تربیته لعباده ،  ] 26[ النساء :  ﴿ُیِریُد اللَُّه ِلُیَبیَِّن َلُكْم﴾ 

المؤمنین أن یبین لهم جمیع ما یحتاجون بیانه من الحق والباطل والحالل والحرام حتى ال یلتبس أمٌر ما علیهم، 

قتدون بالنبیین من خالل سیرتهم كي تصلح دنیاكم وآخرتكم وتسعدون بها، وت ﴾َوَیْهِدَیُكْم ُسَنَن الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكمْ ﴿

الحمیدة وشمائلهم الكاملة، كما بین اهللا تعالى ذلك للبشر الذین من قبلكم ویرید أن یهیكم هدایًة عظیمة في 

توبًة بعد اقترافكم للذنب تلم شعثكم وتجمع متفرقكم ] 27النساء :  [ ﴿َواللَُّه ُیِریُد َأْن َیُتوَب َعَلْیُكْم﴾ العلم والعمل

 ب بعیدكم ، من أجل أن تتوبوا فتسعدوا بتوبتكم وتحققوا الغایة من وجودكم . وتقر 
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به ونهاكم عنه، ومع حصول المشقة في  مبسهولة ما أمرك] أي  28النساء : [  ﴿ُیِریُد اللَُّه َأْن ُیَخفَِّف َعْنُكْم﴾

حاجاتكم مثًال: أن یبیح الخمر في حاالت مستعصیة، وذلك لرحمته التامة  بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضیه

وٕاحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف اإلنسان من جمیع الوجوه، ضعف البنیة، وضعف العزیمة، وضعف 

 اإلیمان، تناسب ذلك أن یخفف عنه ما یضعف عنه وما ال یطیقه إیمانه وصبره وقوته .

بالمبادئ النظریة، ویحتاج إلى تطبیقات عملیة، وقد ال یكتفي بالفكرة من دون برهان وال  أحیانًا ال یكتفي اإلنسان

یكتفي بالمثل بدون أن یتجسد في أشخاص، وال بنظام سلیم دون أن یراه متمثًال في المجتمع الذي ینتمي إلیه، 

وام، وهذا أهدى للبشریة من آالف ویتعایش معه، ولعل مجتمعًا مسلمًا طبق في حیاته منهج اهللا فتألق من بین األق

؛ لهذا، كانت حیاة األنبیاء إعجازًا؛ ألنهم طبقوا في سلوكهم ما قالوه بألسنتهم .   الوعاظ والكّتاب؛ ألنه مثٌل َحيٌّ

 

: {ھو كما قال تعالى وعاش على تربتھا ،التي ُخلَِق علیھا األرضھذه  رَ مِّ عَ أن یُ  خلق اإلنسانمن الھدف الثاني 

 .طلب منكم عمارة األرض :المعنىو .]61ھود:[أنشأكم من األرض واستعمركم فیھا} 

واألخذ بناصیة العلوم والصناعات، ومن ال یحسن ذلك  والكدح، دَّ كَ صنع حضارة یتطلب ال و ،عمارة األرضو

  ھذه الحیاة. یعیش على ھامش فسوف

 وإمكانات ومواھب متنوعة، وقد وھبھ هللا الخالق كل ذلك، فإنھ بحاجة إلى قدراتھذه الغایة  اإلنسان ولكي یحقق

ر لھ  في ھضھذا الكون الثروات والخیرات واإلمكانات، ثم فوّ  . وأودع لھ فيالسماوات واألرض  يما فكل  وسخَّ

األرض  اھذ رْ مُ عْ اأیھا اإلنسان قال لھ:  ، حیثاألرضھذه عمار إجل أأن یستغل ھذه الثروات واإلمكانات من 
 .اك من ثروات الكون وطاقاتھبما مكنّ 

لھ أھم المقومات  رَ ، بل وفَّ حْیران فیھا ااألرض لم یتركھ تائھً ھذه عندما طلب هللا سبحانھ من اإلنسان أن یعمر و 
 تتمثل في أمرین:التي تعینھ على أداء ھذه المھمة و 

 األول: اإلمكانات والوسائل التي یتمكن بھا من عمارة األرض.

 .من ھذه الثروات االستفادةعلى  الثاني: القدرة العقلیة التي تجعلھ قادراً 

اآلیات الكریمة التي تتحدث عن تسخیر الكون لإلنسان، لماذا یقول هللا العدید من ومما یدل على ذلك وجود 

َماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َجِمیًعا ِمْنُھ إِنَّ  تعالى: ﴿ َر لَُكْم َما ِفي السَّ ُروَن﴾؟ َوَسخَّ . 13الجاثیة:  ِفي َذلَِك َآلََیاٍت لَِقْوٍم َیَتَفكَّ

یقول ذلك لیبین لإلنسان أن كل اإلمكانات تحت تصرفھ، فیا أیھا اإلنسان استفد منھا، اشتغل فیھا، استخدمھا من 

 أجل إعمار األرض.
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ایة لیست متمثلة في طاعة اهللا عزوجل نختم حلقتنا هذِه بالقول: بأن اإلنسان ُخلق لغایة ولم ُیخلق عبثًا وهذِه الغ

فحسب، بل ـــ إضافة لذلك ـــ في عمارة األرض واستخالفه فیها بالعدل ِوْفَق منهج اهللا الذي أرسل به رسله 

وتطبیق عبادة اهللا فعلیًا باتباع تعالیم الشرع والسیر  –محمد صلى اهللا علیه وسلم  –الصالحین وختمهم بأفضلهم 

 على َهْدِي النبي صلى اهللا علیه وسلم، والسلف الصالح من هذِه األمة حسب الُوٍسِع واالستطاعة.

 تابعونا في الحلقة القادمة لمعرفة  ماهي النتیجة من عبادة اهللا تعالى ؟  

 

 

 الحلقة الرابعة

 ؟ وما نتیجة أعمالنا في الدنیا؟إلى أین ینتھي بنا المطاف 

وهو نهایة حیاة اإلنسان على ظهر األرض، واالنتقال من دار إلى دار، ومن  الموت* بدایًة: سوف نتحدث عن 

حال إلى حال. حیث جعل اهللا سبحانه وتعالى الموت محتومًا على جمیع الخلق من اإلنس والجن وجمیع 

وال أمان. الكل فیه سواء الرئیس والمرؤوس، الحر والعبد، الذكر واألنثى،  مخلوقات هذا الكون، فال مَفرَّ ألحد منه

ال أحد یستطیع الهروب منه، أو تأخیره ألي سبب كان، له سكرات، یالقیها كل إنسان وقت االحتضار.  یقول اهللا 

. عندها تبدأ اللحظات الصعبة في حیاة )19(ق َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحقِّ َذِلَك َما ُكْنَت ِمْنُه َتِحیُد ﴾تعالى (

 اإلنسان، هذه اللحظات التى طالما هرب منها وتناساها.

) والسُّْكُر : حالة تعرض بین المرء وعقله، وأكثر ما تستعمل في الشراب ُكُرباته وغمراتهوسكرات الموت(   

المْسِكِر، فما بعد الموت إال حیاة القبر، والقبر أول منازل اآلخرة، فإذا كان عمل اإلنسان صالًحا فسیأتیه جلیس 

دین ،  فسوف األمر صالح یؤنسه ویجالسه في هذا المكان. وٕان كان عمله خبیثا، مثل: ترك الصالة وعقوق الوال

 أسوأ مما یتخیل، ویأتیه جلیس قبیح المنظر، َنِتُن الریح، ویكون جلیسه في هذا القبر. 

القبر حفرة ضیقه تحت األرض، ال هواء وال ماء وال ضیاء، فراش المیت ولحافه من تراب. والقبر إما روضة من 

 وته، فماذا عملنا لهذا الُمَقام ؟ ریاض الجنة، أو حفرة من حفر النار،  فهذا بیت اإلنسان بعد م

ما بعد الحیاة إال الموت، وما بعد الموت إال القبر، وما بعد القبر إال السؤال، وما بعد السؤال إال الجزاء، جنة * 

أو نار، ویتباین الناس في الموقف أمام خالقهم، وهم حینئٍذ أصناٌف كثیرة، فمنهم السابقون بالخیرات، ومنهم 

ومنهم الكافرون، ولكن هؤالء جمیعًا من حیث المصیر إما في الجنة منعَّمون، وٕاما في النار أهل الیمین، 
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 معذَّبون. 

 : الجنة وأوصافها

 بعد أن یجمع البشر على أرض واحدة یوم القیامة یأتي كل معبود فیذهب الناس إلى معبودهم

یذهب من عبد الشمس إلى الشمس، ویذهب من عبد األصنام إلى األصنام، ویذهب من عبد الشجر، الحجر، 

 .ِإنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنََّم َأْنُتْم َلَها َواِرُدوَن البقر،  كلٌّ یذهب إلى معبوده، ویقال لهم جمیًعا:  " 

 98،99سورة األنبیاء آیة: " ِلَهًة َما َوَرُدوَها َوُكلٌّ ِفیَها َخاِلُدوَن َلْو َكاَن َهؤَُالِء آَ 

سورة " ِإنَّ الَِّذیَن َسَبَقْت َلُهْم ِمنَّا اْلُحْسَنى ُأوَلِئَك َعْنَها ُمْبَعُدوَن ویبقى من عبد اهللا عز وجل وحده ویقال له: " 

 101األنبیاء، آیة :

یمان في هذاك الزمان، تخیل یا عبد اهللا أنك من المؤمنین، من الموحدین، * تخیل أیها اإلنسان أنك من أهل اإل

 من الراكعین، من الساجدین الذین ُأِمر بهم إلى جنة عرضها السموات واألرض.

 تخیل أبواب الجنة الثمانیة، وأشكالها وأحجامها.

رة كلها وقد اجتمعت لتدخل جنة تخیل أنك دخلتها، لكنك دخلتها ومعك والدیك، مع زوجتك، مع أبنائك، مع األس

 عرضها السموات واألرض. هل تعلم ما الجنة ؟! ما قصة هذه الجنة ؟!

فیها ماال عین رأت، وال أذن سمعت، وال سنتحدث عن جزء بسیط عنها؛ ألنها فوق تصورنا، فوق الخیال حیث 

 خطر على قلب بشر .

هي دار الخلد هي خلود ال موت فیها، هل تعلم كم ستعیش فیها ؟ ألف سنة ؟مائه ألف سنة ؟ملیون سنة ؟ ال ، 

ال مرض فیها، وال حزن، وكل ما فقدته في الدنیا سوف تجده وأكثر في الجنة. نعم من فقد  سمعه أو نظره، أو 

نة. ما أجمل أرض الجنة، ما أجمل أصابه همٌّ، وغم وحزن، فلن یجد ذلك، ولن یكون هذا حاله في الج

قصورها، ما أجمل أشجارها، ما أجمل خیامها، ما أجمل أنهارها، ما أصفى قلوب أهلها، نزع اهللا كل ما في 

 صدورهم من غل، ال شخص فیها یحمل في قلبه حقًدا ألحٍد، ما أجمل قلوبهم!

ن ینامه في الدنیا ال یوجد في الجنة؛ ألنه لن ال توجد شمس حارقة،  بل ظالل وارفة، النوم الذي یتمني اإلنسان أ

من النعیم الذي یشاهده، وقتك في الجنة نعیم في نعیم، أكل، شرب،  ءشيیتعب، لن ینام؛ لكي ال ینقطع عن 
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 وزوجات، قصور، حریر، لعب، ضحك، أحادیث، جمال المنظر، ورائحة طیبة جمیلة.

دنیا وٕانما التشابه بینها في األسماء فقط ولكن تختلف في الشكل طعامك في الجنة فواكه كثیرة، ال تقارن بفواكه ال

واللون والطعم، فما في الجنة ألذ وأطیب حتى المر منها في الدنیا بالجنة ألذ وأطعم، ولك فیها ما تشتهي من 

ا َیْشَتُهونَ اللحوم لقوله تعالى:(وَ   )22)(الطورَأْمَدْدَناُهْم ِبَفاِكَهٍة َوَلْحٍم ِممَّ

ال یزید عمرك في الجنة أبدًا وأجسادنًا تزداد حسانًا وجماًال. هذه الجنة التى طارت لها القلوب، واشتاقت لها 

 النفوس.

واآلن بعد أن عرفت وتخیلت جزًءا من نعیم الجنة، هل ترید أن تنعم به ؟ علیك بالعمل الصالح في الدنیا،  

 وطاعة خالقك، والبعد عن المعاصي والمنكرات.

 یكون مصیر المشرك باهللا جزاًء آخر وهو النار. التي أعدَّها اهللا للكافرین. وسوف

  * فما النار ؟

خلقت للكافرین نار یعذبون بها یوم القیامة، إنها قسوة الجحیم، من رأى النار ینسي كل النعیم الذي رآه في الدنیا. 

 ٌم" ." َلَها َسْبَعُة َأْبَواٍب ِلُكلِّ َباٍب ِمْنَها ُجْزٌء مقسو 

حذرنا اهللا تعالى في كتابه منها ، وأخبرنا عن أنواع العذاب فیها بما تتفطر منه األكباد، وتتفجر منه القلوب. 

َواتَُّقوا النَّاَر الَِّتي ُأِعدَّْت حذرنا منها وأخبرنا عن أنواع عذابها رحمة بنا؛ لنزداد حذرًا وخوفًا یقول اهللا تعالى (

 )ال عمران 131( )ِلْلَكاِفِرینَ 

الَِّذیَن َكذَُّبوا ِباْلِكَتاِب َوِبَما أما وصف أهلها فإنه یختلف عن أهل الجنة، فقد وصف اهللا تعالى أهل النار بقوله :"

َحِمیِم ثُمَّ ِفي النَّاِر ) ِفي الْ 71) ِإِذ اْألَْغَالُل ِفي َأْعَناِقِهْم َوالسََّالِسُل ُیْسَحُبوَن (70َأْرَسْلَنا ِبِه ُرُسَلَنا َفَسْوَف َیْعَلُموَن (

 (غافر ) )73( ") ثُمَّ ِقیَل َلُهْم َأْیَن َما ُكْنُتْم ُتْشِرُكونَ 72ُیْسَجُروَن (

هذه بعض الصور القاتمة البائسة : یساقون زمًرا إلى جهنم، وتأنیب وتقریع، وصراخ وحسرة وندم، وأغالل 

حیة تحس وتشعر، وتغتاظ وتحقد على هؤالء التعساء وسالسل، وَسْحٌب وَسْجٌر ثم ماذا ؟ جهنم كأنها مخلوقة 

 تكظم غیظها فترتفع أنفاُسها في شهیق وهي تفور، ویمأل جوانَبها الغیُظ فتكاد تتمزق على الكافرین .

طعامهم من زقوم وهي شجرة كریهة الطعم، یشربون الماء المغلي الذي یقطع األمعاء، ومالبسهم تفصل من النار، 
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 .أعاذنا اهللا منها

تخیل عندما تذهب إلى الصحراء في فترة الظهیرة لمدة من الزمن، بماذا تشعر؟  بالعطش الشدید.  ترید الماء، 

 تخیل أنك  محروم من الماء ثالثة أیام، ما الذي یحدث لك؟ سوف تموت ال محالة، فما بالك بمن في النار.

 بكاء أهل النار.

 ن كثرة البكاء یبكون دًما من شدة األلم والجوع والعطش، والندامة.یبكون حتى تنقطع الدموع، ویستمر بكائهم، وم 

واآلن وبعد أن تم وصف النار ووصف الجنة وتخیلَت كال� منهما وهو شي یستحیل تخیله؛ ألنهما فوق الخیال، 

ترید العیش فیها إما نعیم الجنة الذي ال ینقطع، وٕاما عذاب النار األلیم  أنت من تختار الحیاة األبدیة التى

 الموجع.

ولكي تنعم بنعیم الجنة البد من العمل الصالح في الحیاة الدنیا، وأن تعرف أنَّ هذه الدنیا زائلة وفانیة، ونحن  

 بال موت.  مخلوقون فیها لحیاة قصیرة محدودٍة؛ ألجل العمل لحیاة أبدیة تعیش فیها، خلود

وبهذا یتم الجواب على التساؤالت األربعة التي تطرأ على ذهن اإلنسان كلما خال بنفسه، وتعمق في رؤیة هذا 

 الوجود من حوله.
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 الملحق الثاني: سیناریو الحلقات باللغة اإلنجلیزیة

Episode One: Who am I?  

Peace and Blessings of Allah be upon you.  

When a person sits alone, away from the hustle and bustle of the world, and away 
from all that may make him anxious and weary, he would only be listening to his 
genuine voice from within, contemplating and pondering on his creation and 
existence. He’d be thinking of this huge universe that is surrounding him from all 
the sides.  Then, a lot of questions will crop up in his mind looking for answers, such 
as: Who am I? How I was created? What this creator wants from me?  

In our program designated for the ways to introduce Islam to the deaf people, we 
will attempt to answer such questions that man would pose to himself. The topic of 
this episode is: Who am I? 

Who am I? How was the beginning of my creation? What is the material of my 
making? How my being was developed? And such questions that revolve in our 
mind about the issue of: How we were created? 

The answer is: The Beginning of Man Creation 

The first human being dwelled on earth was the father of humanity (Adam peace be 
upon him), created from earth, from a specific kind of clay, Allah (swt) said: “Verily, 
the likeness of 'Īsā (Jesus) before Allâh is the likeness of Adam. He created him from 
dust, then (He) said to him: "Be!" - and he was”. (Surah Al-E-Imran: 59), and in 
another verse: “And indeed We created man (Adam) out of an extract of clay (water 
and earth).” (Surah Al-Mumenoon: 12). 

Allah be exalted informed the angles of Adam’s creation to be a successor in earth, 
in order to succeed the precedent creations on earth, and for his descendants 
that’d come after him. He said: “And (remember) when your Lord said to the 
angels: "Verily, I am going to place (mankind) generations after generations 
on earth.” (Surah Al-Baqara: 30). He (Allah) created him from the soil and 
water of earth, and rendered him beautifully, and breathed soul into him “Then He 
fashioned him in due proportion, and breathed into him the soul (created by 
Allâh for that person),” (Surah As-Sajda: 9). After Adam became a living and 
active human being, Allah his creator taught him all the names (of everything), what 
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to be called, how to use them, and how to deal with all creatures that Allah created, 
Allah be exalted said: “And He taught Adam all the names (of everything),” 
(Surah Al-Baqara: 31). Hence, Allah be exalted ordered the angles to prostrate 
to Adam in order to honor and praise the immensity of Allah perfect creation in 
him. Allah be exalted said: “And (remember) when We said to the angels: 
"Prostrate yourselves before Adam.". And they prostrated except Iblîs 
(Satan), he refused and was proud and was one of the disbelievers 
(disobedient to Allâh)” (Surah Al-Baqara: 34). 

 

One day, while Adam was sleeping, he wake up and found a beautiful woman sitting 
in his side that Allah created her from Adam’s left rib.  Adam felt affection for her, 
and Eve became his wife as it was revealed to him from Allah. Allah be exalted said: 
“O mankind! Be dutiful to your Lord, Who created you from a single person 
(Adam), and from him (Adam) He created his wife [Hawwa (Eve)], and from 
them both He created many men and women” (Surah An-Nisa: 1) 

Adam and his wife dwelled in paradise and were ordered to eat from its fruits, on 
condition to stay away from one tree in particular; this was a test and trial for both 
of them. Moreover, Allah warned Adam and his wife from an enemy seeking to 
cause them harm. It was Satan (iblis) whom Allah ordered to prostrate but was too 
arrogant and refused the order, that’s why, he deserved Allah’s curse and 
exasperation. In effect, the Satan started to think of ways to tempt Adam and Eve, 
and made a scheme to deceive them, he went and told them: "O Adam! Shall I 
lead you to the Tree of Eternity and to a kingdom that will never waste 
away?" (Surah Ta-Ha: 120).  

Thinking that no one would swear while perverting the truth, Adam and Eve 
believed in the cursed Satan after he had sworn “And he [Shaitân (Satan)] 
swore by Allâh to them both (saying): "Verily, I am one of the sincere well-
wishers for you both." (Surah Al-Araf: 21) 

Adam and Eve had forgotten Allah’s order and went to the forbidden tree and ate 
from it” And indeed We made a covenant with Adam before, but he forgot, 
and We found on his part no firm will-power. (Surah Ta-Ha:115)”. Then, 
Allah reproached Adam and Eve by saying: “…Did I not forbid you that tree and 
tell you: Verily, Shaitân (Satan) is an open enemy unto you?" (Surah Al-
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Araf: 22). They deeply regretted disobeying Allah’s orders and then repented and 
asked for Allah’s forgiveness: “They said: "Our Lord! We have wronged 
ourselves. If You forgive us not, and bestow not upon us Your Mercy, we 
shall certainly be of the losers." (Surah Al-Araf: 23).   

After regret and forgiveness, Allah accepted their repentance and asked them to get 
down to the earth to live in “Then his Lord chose him, and turned to him with 
forgiveness, and gave him guidance. He (Allâh) said:"Get you down (from 
the Paradise to the earth), both of you, together, some of you are an enemy 
to some others. Then if there comes to you guidance from Me, then whoever 
follows My Guidance he shall neither go astray, nor shall be distressed. "But 
whosoever turns away from My Reminder (i.e. neither believes in this Qur'ân 
nor acts on its teachings) verily, for him is a life of hardship, and We shall 
raise him up blind on the Day of Resurrection." (Surah Ta-Ha: 122-124)  

Adam and Eve lived on earth and from there life started, Adam and Eve give 
birth to their male and female children who had offspring that live on earth 
until now.  

From this point, the discourse move to the second phase which is the formation 
of Man in his mother womb meaning: the genetic formation, as the Quran 
mentioned the formation phases of the first human being (Adam Peace be 
upon him) and then gradually started to talk about the creation of Adam’s 
successors, the first phase is the following:  

1. The Spermatozoon (Nutfah) 

Allah be exalted said: “From Nutfah (male and female semen drops) He 
created him, and then set him in due proportion” (Surah Abasa: 19). This 
phase come after the completion of the first human male and female 
creations (Adam and Eve). Sperm is a mixture male and female semen 
drops.  

2. The Clot  

The second phase in the development of the fetus is called the Clot, Allah be 
exalted said: “Then he became an 'Alaqa (a clot); then (Allâh) shaped and 
fashioned (him) in due proportion” (Surah Al-Qiyama: 38). What it is 
meant by the Clot is the coalesced blood, Allah be exalted mentioned that in 
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the first verse revealed in the holy Quran, to remind us of those moments 
when the human being was a coalesced blood hanged in the uterine cavity 
where it gets shelter, food, and comfort. Allah be exalted said: “Read! In the 
Name of your Lord, Who has created (all that exists), He has created man 
from a clot (a piece of thick coagulated blood) (Surah Al-Alaq: 1-2)” .  

3. The Embryo  

This is the third stage, and it comes after the Clot phase, it begins in the 
third week and this stage is divided into two phases:  

a)- The unshaped embryo, which occurs from the third until the fourth week, 
wherein we cannot recognize any organ or human control apparatus system  

b)- The shaped embryo: pregnancy at this stage, endures specific and 
impressive changes where the cells develops and fetus have a perfect shape, 
Allah be exalted said: “…then We made the clot into a little lump of flesh…” 
(Surah Al-Mumenoon: 14) 

4. Bones Formation Stage  

At this stage, the little lump of flesh shifts into a Skelton, the holy Quran 
indicated this stage when Allah be exalted said: “…then We made out of that 
little lump of flesh bones…” (Surah Al-Mumenoon: 14).   

 
5. Clothing Bones with Flesh State, Allah be exalted said about this stage: 

“…then We clothed the bones with flesh…” (Surah Al-Mumenoon: 14). 
Here the verse point to the formation of bones in the beginning and then 
flesh and muscles would cover up the bones up as a dress. This accurate 
visualization is a sign of the greatness of the Almighty Creator 

6. After the previous phases, the stage of creation concludes. During this stage 
Allah be exalted orders the assigned angle to breath the soul is into this 
amazing creation. Allah said: “…and then We brought it forth as another 
creation…” (Surah Al-Mumenoon: 14).  It means a creation that it is 
completely different and far away from the first state or creation. In effect, it 
becomes living after it was inanimate, now it is speaking after it was 
speechless, and start hearing after it was deaf, and be able to see after it 
was unsighted. He is now in his mother womb to a certain moment, day by 
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day will be developing until completing his development, Allah (swt) said: 
“…then brings you forth as infant,…” (Surah Ghafir:67) 

In due course, the Age stages of human development in life will start, the 
first period called suckling or nursing, which starts from birth until the second 
and third year of age.  

The second period is divided into two stages:  

The stage of (Early First Childhood)  
The stage of (late Second Childhood)  

The third period: the stage of (adolescence)   

The fourth period: the stage of (adulthood or maturity)  

The fifth period: the stage of (youth and manhood) 

The sixth period: the stage of (middle age)  

The seventh period: the stage of (early aging) 

The eighth period: the stage of (aging) concludes the stages that a human 
being undergoes in his life. This is miraculous in the man’s formation and the 
congenital details; he survives in his different life phases. All these fact, point 
forward that there is an Omniscient, Almighty, and Omnipotent Creator of 
this human being; so, who created this man? Follow us in the upcoming 
episode in: Who created me?  

The second episode (Who created me) 

All supernal religions and the ones invented by man, worship something in 
this universe. Whoever what this idol is, be it a human being, plant, effigies- 
you will see them believing that what they are idolizing is their creator. 
That’s why, these worshipers perform act of worships and sacrifices to please 
their idol. That’s another reason why, there are different religions.  

There are various portrays of idols that each religion opt for as a symbol or 
God. Also, the elements of the universe in which we are living have a known 
start. The one contemplating in the universe and its horizons, and the 
material and its specifications, would know it is governed by set laws that 
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explained the sciences of nature, plant life, and animal. The man has 
benefitted from these established laws as well. However, is there some 
questioning, regardless of numerous idols? Is there a creator who combines 
between all these Gods in the horizons of this universe? Have you ever 
wondered who created me? Who created the universe? Who created the 
earth, skies, seas, mountains, plants, trees, etc…? Allah (swt) said: “Do they 
not look at the camels, how they are created? And at the heaven, how it is 
raised? And at the mountains, how they are rooted (and fixed firm)? And at 
the earth, how it is outspread? (Surah Al-Ghashiya: 20)” 

The undoubted truth is man was not created by chance, and he did not 
create himself as well, he did not create his offspring, and did not create the 
earth where he is living now, or the sky, he is under its roof.  The people, 
who said they are divine, didn’t even spare time claim it.  

Consequently, the wise man should think about these questions and feel 
anxiety and confusion of answering them.  

Still, if you would just look around you, you will find the satisfactory answer 
through this magnificent universe. As the famous saying: the barb indicates 
the camel's back, and the effect shows the walk, sky of towers, and the land 
of glens, and seas with waves. Allah (swt) said: “We will show them Our 
Signs in the universe, and in their own selves, until it becomes manifest to 
them that this (the Qur'ân) is the truth. Is it not sufficient in regard to your 
Lord that He is a Witness over all things? Verily, they are in doubt concerning 
the Meeting with their Lord? (i.e. Resurrection after their death, and their 
return to their Lord). Verily! He it is Who is surrounding all things! (Surah 
Fussilat: 53-54)” 

The vast universe around, should tell you that all the creatures have one 
common creature with no partner. It is Allah the Almighty, who created with 
his power every part in the man with wisdom. He consigned him a role, and 
made his creation perfect that made him distinguished over the other 
creations. The existence of man is one of the questions in the universe about 
the creator, because he will find himself in confusion that will drive him to 
ask who is the creator of these creations?! A man would like to know the 
secret of the natural phenomenon of skies and the sun rising and setting in 
orderly fashion, is it possible that this universe existed by coincidence?  
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The proof of this universe occurrence and existence from nothingness is the 
best evidence of divine existence. Allah (swt) said:  "Who has created me, 
and it is He Who guides me; And it is He Who feeds me and gives me to 
drink And when I am ill, it is He who cures me; And Who will cause me to 
die, and then will bring me to life (again)” (Surah Al-Shuara: 78-81).  

In the upcoming episode, we will discover why Allah created us, and what 
does he want from us?  

Stay tune in!  

Episode Three: What does Allah want from his creations?  

Many questions that revolve in the humankind mind link up to the Creator, 
the Almighty. A human being might wonder why Allah created him in this 
earth, and what does he want from him, and why we came to this life, and 
whether he has accomplished the obligations of Allah be exalted as he 
wanted from him?   

By the will of Allah, we will attempt to answer these questions.  

Allah did not create the human race in vain, but for a reason and wisdom, 
Allah (swt) said: “And I (Allâh) created not the jinn and mankind except that 
they should worship Me (Alone). (Surah Adh-Dhariyat: 56)”, and said: 
"Did you think that We had created you in play (without any purpose), and 
that you would not be brought back to Us?" (Surah Al-Mumenoon: 115) 

A nonchalant person’s purpose in life is to live for his desires, while the 
rational one; the worldly desires are not his ultimate purpose in life. Some 
materialistic atheists claim that the person’s goal in life is to fulfill ones 
desires, on the contracts, the believers live for their Creator, and work for 
their other life.  

What does Allah (swt) want from his creatures in this life? This question has 
deep philosophical stretches that revolve around the purpose of existence 
and the nature of human life. Still, the Muslim find his purpose and goal as 
we mentioned before in this verse, Allah (swt) said:  “And I (Allâh) created 
not the jinn and mankind except that they should worship Me (Alone).  

There are other matters as important as the acts of worship that include: 
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respecting and serving humanity, noting that the ethics are linked to the 
shape of human relation with the others. Allah want us to establish 
justice in the earth and to forgive us. He Almighty want to make it 
easy for us in this life, He want to help us to live in the afterlife.  

 Allah would explain to you and guide you by the examples of those who 
were before you, … (Surah An-Nisa: 26) “And Allah would turn to you in 
mercy” (Surah An-Nisa: 27)  

The other reason for human creation is to live in the earth. They are made 
out of it and they still live on its land. Allah (swt) said: “He brought you forth 
from the earth and settled you therein” (Surah Hud: 61)  

Settling earth and making a civilization requires massive efforts from a 
human being that require the application of sciences and industries. Those 
who are unable to apply them will live in the margin of life. For a person to 
realize all that he needs different capabilities, potentials, and talents; 
however, Allah bestowed all that and subjugated the resources in the 
heavens and earth for the interests of humanity to settle on earth. Allah 
(swt) said: “And has subjected to you all that is in the heavens and all that is 
in the earth; it is all as a favour and kindness from Him. Verily, in it are signs 
for a people who think deeply.” (Surah Al-Jathiya: 13) 

Likewise, there are more than twenty verses in the Quran that mention how 
Allah subjected this universe for the benefit of humankind, more 
than that, He furnished the humankind with the means and potentials that 
allow for settlement in earth, and also the mental capability that should help 
benefit from the natural resources.  

Follow us in the upcoming episode to know the value of worshiping Allah be 
exalted.  

 

Episode Four 

Where you will end up? 

What is the value of your deeds in this life? 
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  The inevitable end after this life is death. Everyone is equal when death will 
come, be it a president or a subject, a freeman or a slave, male or female. 
No one can escape death and it does not wait for any reason, Allah (swt) 
said: “And the stupor of death will come in truth: "This is what you have 
been avoiding!" (Surah Qaf: 19). When these difficult moments in human 
life approaches, he tries to avoid it by all means, but there is no escape.    

After death the tomb comes, the tomb that is a threshold to the Afterlife, if 
we made good in life, a righteous companion will be our soother in that 
place; but when we did evil deed in life such as: leaving prayer, disobeying 
parents, and other wrongdoings, in this case an evil companion will be 
attendant in the tomb.  

There in that constricted hole in land, where there is no water, oxygen, light, 
or bed. The tomb can either be a garden of paradise or a hole in hell. 
Afterwards, the questioning after the scene of tomb will led to either 
paradise or hellfire. Hence, people will stand front of the lord, the stand of 
each differs from the other. There will be believers and disbelievers with 
unalike statures, but eventually it is to either paradise or hell.  

Let us imagine the scene when Allah will gather humanity in one land in the 
Day of Judgment. The worshipers of the Sun, idols, trees, and cows follow 
their god, and then will be told: “Certainly! You (disbelievers) and that which 
you are worshipping now besides Allâh, are (but) fuel for Hell! (Surely), you 
will enter it. Had these (idols) been âlihah (gods), they would not have 
entered there (Hell), and all of them will abide therein.” (Surah Al-Anbiya: 
98-99)”. Yet, for those who worships Allah will be told: “Verily those for 
whom the good has preceded from Us, they will be removed far therefrom 
(Hell)” (Surah Al-Anbiya: 101).  

Do you know what paradise is? Alternatively, what do we mean by paradise? 

Do you know how long you will live in there? A thousand years? A hundred 
thousand years? A millions years? No! It is an eternal place where there is 
not death, sickness, or sadness. There you will find everything that you have 
missed in life in incredible proportions. Those inflicted in this life and lost 
either their hearing, sight, or were sad and depressed, are not going to face 
up the same misery. Three beauty of lands, palaces, gardens, rivers of 
paradise, will fascinate them. The kindhearted of its dwellers, who do not 
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envy anyone, enjoying the sunny shady paradise as mentioned in the Quran: 
Reclining therein on raised thrones, they will see there neither the excessive 
heat of the sun, nor the excessive bitter cold, (as in Paradise there is no sun 
and no moon).  

The discourse will lead us to talk about hellfire that Allah (swt) prepared for 
torturing the disbelievers. The hellfire described as if whomever briefly 
immerse into it one time, will forget all the prosperity he had relished in his 
whole life; "It (Hell) has seven gates, for each of those gates is a (special) 
class (of sinners) assigned.”.  

Allah be exalted warned us from hellfire and mentioned the type of 
punishments in hell to regard with feelings of reverence, and be frightened 
of living it through, Allah (swt) said: “And fear the Fire, which is prepared for 
the disbelievers.” (Surah Al-E-Imran: 131).  

In addition, Allah described its dwellers when he said: “Those who deny the 
Book (this Qur'ân), and that with which We sent Our Messengers. When iron 
collars will be rounded over their necks, and the chains, they shall be 
dragged along. In the boiling water, then they will be burned in the Fire. 
Then it will be said to them: "Where are (all) those whom you used to join in 
worship as partners.” (Surah Ghafir:70-73).  

As you can see, the scene portraying the hell and its dwellers stricken with 
horror, described as a living creature that has feelings of grudging and 
resentment at seeing the distressed who suffer in it, whose food, drink, and 
dress will be from fire.  

The dwellers of hellfire will yell until their tears will drop off from crying the 
pain and hunger they will endure. Henceforth, while you conceive of hell 
scenes, you have a chance to make up your mind on which everlasting life 
you want to choose, life of eternal bliss in paradise or life of undying torture 
in hellfire.  

In order to relish the paradise’s blissfulness, you have to adhere to a life of 
righteousness; you should also now that this temporal life have an end, 
perceive that our existence in life is for a very limited time, thus, we work for 
a continuing everlasting-eternal life.   

After all the questions we raised, the wise should ask himself, who am I? 
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Having discovered the creation of Adam and the stages of human body and 
lifetime development. We have also exposed the topic of who is the creator, 
and what is essence of human creation, and concluded that Allah be exalted 
did not create humanity in vain, but for the purpose of worship and 
settlement on the earth. After all that, the result is that the believers of Allah 
be exalted declaring that there no god worth of worship except Allah, and his 
prophet Muhammad (Pbuh) is his messenger, their gift is the paradise where 
they will be enjoying an eternal pleasure; whereas, the disbelievers will 
deserve the punishment of Allah in the hellfire. This life is temporal and 
short; but the eternal life is the Afterlife where we live based on our own 
deeds.   
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