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اء َ  ِإْهأ
 إىل لك من يروم ادلعوة 

 ومارس العمل ادلعوي
 وأحب املصطىف 

  م  هه ن  ع   الله  ِض  ر   وأحب اآلل واألصحاب
 
 نيعِ ج   أ

 مدرسته الرتبوية املباركة خرييج
 

 وإىل لك مؤمن بالعمل املؤسيس 
 للتعبري عن هذه املحبة

 وبشلك عميل واقيع
 

 أهدي هذا الكتاب
د ِسن َعأ امُلحأ



 ملاذا هذا الكتاب
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 ملاذا هذا الكتاب
 

 .التجربة لمن يعتز بها من جهة لتوثيق *
 .ولمن يمكن أن يستفيد منها من جهة أخرى* 
ثم تاريخًا ، ولحفظ تاريخ قريب سيكون غدًا تاريخًا معاصراً  *
 .قديماً 

جوانب  لتستفيد األجيال من محبي اآلل واألصحاب بما يفيدها من *
اآلل العمل المؤسسي في دعوتها المباركة إلى اهلل سبحانه بنشر تراث 

 .واألصحاب ورد الشبهات عنهم
وتقديم ، لتيسير العمل الدعوي المؤسسي لمن ابتغى إليه سبيلا  *

وبالتالي التشجيع ، النموذج المبسط لهذا العمل دون الشعور بصعوبة
 .لتحقيق األهداف السامية للدعوة سبيلا ، عليه
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 ملن هذا الكتاب
 

وبفضله ، وبكل ثقة وهلل الحمد والمنة، بل تزكية أو مبالغة نقولها
 فلذا، يمكن أن يستفيد من هذا الكتاب هؤالء العشرة، سبحانه وتوفيقه

 : إلى اا الكتاب موجه يكون
بنجاح  كل من أراد االستفادة من تجربة المبرة في أداء رسالتها ــ 1

 .وهلل الحمد
 .كل من أراد التعرف على نموذج ناجح للعمل المؤسسي ــ 2
 .كل من رام تأسيس عمل دعوي منظم ــ 3
 .اآلل واألصحابكل من أحب تراث  ــ 4
 .كل من أحب التعرف على إبداع حضاري في تقديم الدعوة ــ 5
كل من رام التوثيق لخدمة تراث اآلل واألصحاب في دولة  ــ 6
 .الكويت
 .كل من أحب االطلع على قصة نجاح ــ 7
 .كل من أعجبه ربط التاريخ بالواقع ــ 8



 ملن هذا الكتاب

 

8 

 .كل من أراد االطلع على حلم يتحقق ــ 9
 .وحيثياته أراد معرفة تاريخ تأسيس المبرة كل من ــ 10
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 :نبذة تعريفية باملربة* 

الشعب  هي صرح وطني يعمل على نشر روح المحبة واأللفة بين أفراد
 هي، ويعد أحد أبرز رموز الدعم الوطني في الكويت، بكل طوائفه

التي تتصدى لمهمة سامية تعنى بتراث اآلل > مبرة اآلل واألصحاب<
كما ، التراث العظيم والهدي الكريم الذي تركوهواألصحاب بما يستحقه 

وحدة األمة  ي العالقة الحميمة بين اآلل واألصحاب بما ينعكس علىتجل  
بما تصحح من مفاهيم خاطئة في الجانب العقدي والتاريخي التي 

ولكن تعالجها عملية التنوير والتثقيف القائمة على ، يغذيها المتطرفون
 .ةالوسطية والتسامح واألخو  

 الترابطإنشاء كيان مؤسسي معنيٍّ بإظهار  فهي صاحبة السبق في
والمحبة التي تجمع بين آل بيت النبي والصحابة الكرام من حيث الثناء 

ي بعضهم عن بعض، المتبادل ، بل تصاهر بعضهم ببعض، وَتَرضِّ
 .رضي اهلل عنهم جميعاا ، وتسمي بعضهم بأسماء بعض

هي نموذج ، بدولة الكويت> واألصحاب مبرة اآلل< يفالمبرة ه
 وهللأصبحت و، عملي أخذت لنفسها طريقاا وسطاا في مجال وحدة األمة

الحمد نموذجاا يحتذى به من قبل مؤسسات أخرى داخل دولة الكويت 
أخذت على عاتقها تقديم الجانب الوحدوي الفكري المنبثق ، وخارجها

 رضوان ــ وصحبه الكرام األطهار ـ ‘ ـمن تاريخ آل بيت النبي محمد 
 .وكيف كان تاريخهم ناصعاا نقياا ، ــ جميعاا  عليهم اهلل
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مواجهات طائفية  ةوتسعى المبرة لتوصيل رسالتها السامية دون أي
، فهدفها تغيير ما هو سلبي في مجتمعنا، ر من نفعهابقد يكون ضررها أك

واألصحاب إلى أبعد من أهدافها بكثير  وكلنا أمل أن تصل مبرة اآلل
د أفكار المسلمين وتوحِّ ، من سلبيات المجتمع المنتشرة لتصلح بعضاا 

 ،جميعاا حول المفاهيم الصحيحة في حياة آل البيت والصحابة 
 . جمع شمل المسلمين على عقيدة ورؤية واحدة ونصرة النبيتو

 : فكرة إنشاء املربة* 

الرسالة وقد انطلقت فكرة المبرة نظرًا لحاجة المسلمين جميعًا لهذه 
السامية التي تعمل على توحيد صفوف المسلمين من خلل إبراز تاريخ 
اآلل واألصحاب بحقيقته السامية خالياا من األخطاء التي حملتها بعض 

فقد كان ، كتب السيرة والدسائس التي حملتها بعض كتب المستشرقين
 .يؤرقان المجتمع الكويتي واإلسلمي بصفة عامة هاجسانهناك 

هو خلو المكتبة اإلسلمية تقريباا من الكتب التي تركز  األول* 
والصحابة األبرار  على العلقة الحميمة بين آل بيت النبي 

 .وتبصير المسلمين بحقيقة هذه العلقة وأبعادها، األطهار
الجدل ألصحاب مادة إلثارة فهو جعل اآلل وا أما الهاجس الثاني* 

ومن ثم التأثير على الوحدة الوطنية داخل ، الطائفي بين المسلمين
 .الكويت سلباا 

دين أساسيين يقوم ع  ويتضح من ذلك أن لمبرة اآلل واألصحاب ب  
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متمثلا في الترضي على اآلل  البعد الديني: وهما، عليهما عمل المبرة
 وإبراز سيرتهم الصحيحة وحقيقة العلقة المتميزة واألصحاب 

 .بينهم من أنساب ومصاهرات وثناء متبادل بينهم
 من خالل جعل تاريخ اآلل فهو البعد الوطني أما البعد الثاني

والترابط  ةواألصحاب بما يحمله من أروع األمثلة في االلتقاء والوحد
لدعم الوحدة الوطنية داخل الكويت وعلى  مادةا ؛ واالحترام المتبادل

وذلك بمعالجة األفكار ، وتطويق الطائفية، مستوى األمة بشكل عام
واإلدراك لحقيقة هذه ، المغلوطة عند بعض المسلمين بالعلم والمعرفة

، العلقة الطيبة المشرقة من تاريخ اآلل واألصحاب األطهار األبرار
مصاهرات و، وقرابة ومودة ،وبيان ما كان بينهم من صلة ومحبة

 .ونشر تراث اآلل واألصحاب نقيا صافياا ، وأنساب
االجتماعية  كاتب هذه السطور على معالي وزير الشؤونوعندما طرح 

والعمل ومن قبله السيد مدير إدارة الجمعيات الخيرية السيد ناصر 
 وكان، جاء التفاعل معها على أكثر من مستوى، فكرة إنشاء المبرة العمار

نجاح هذا  ومن مالمح، األمر ملحًا جدًا لخروجها إلى واقع التنفيذ العملي
وقد استحسن ، تجلية المفاهيم الخاطئة عن الصحابة وآل البيت، العمل

فضلا عن المسلمين في كل ، الكويتيون هذه الفكرة بجميع أطيافهم
 .حتى امتد هذا الفكر إلى كثير من البلدان خارج الكويت، مكان
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 : تأسيس املربة* 

في دولة الكويت طبقاا ألحكام > مبرة اآلل واألصحاب< تأسست
القوانين الصادرة في شأن األندية وجمعيات النفع العام والمبرات 

وقد تم ، مقرها مدينة الكويت، ت المنفذة لها مبرةاالخيرية والقرار
 الشؤون االجتماعية والعمل رقمإشهارها بموجب قرار وزير 

والمبرات  لت المبرة في إدارة الجمعيات الخيريةج  وقد س   (،م28/2005)
من حيث تسلسل ( 23) بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل تحت رقم

 .إنشاء المبرات الخيرية في دولة الكويت حسب الترتيب الزمني

 : أهداف املربة* 

 : عن األهداف فإننا نستطيع أن نوجزها فيما يلي أما
 .نشر تراث اآلل واألصحاب رضوان اهلل عليهم أجمعين *
( الصحابة) واألصحاب( آل البيت) العمل على غرس محبة اآلل *

 .األطهار األخيار في نفوس المسلمين
نشر العلوم الشرعية بين أفراد المجتمع وخصوصاا تلك المتعلقة  *

 .واألصحاب من عبادات ومعاملت بتراث اآلل
وما قاموا به من خدمات جليلة ، التوعية بدور اآلل واألصحاب *

والسنة  والدفاع عن المسلمين وتحقيق هدي القرآن الكريم، لنصرة اإلسالم
 .النبوية الشريفة
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دعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بين شرائح المجتمع من  *
الخاطئة التي رسخت في نفوس بعض خلل تجلية بعض المفاهيم 

 .المسلمين عن أهل البيت والصحابة األطهار األخيار
، فالمقصود األعظم والهدف األسمى من مقاصد وأهداف المبرة

تلكم المفاهيم التي حالت دون وجود وحدة ، تصحيح المفاهيم: هو
تلكم المفاهيم التي طرأت على اإلسلم ، حقيقية بين كافة المسلمين

فكان ما كان مما نعانيه ، وأوهنت قواه، وأضعفت جانبه، فغيرت مساره
في ماضينا وحاضرنا من تفرق وتشرذم خالف مقصود اإلسلم من 

وقد حذرنا ، وإقامة دينه الحنيف اجتماع المسلمين تحت راية توحيد اهلل 
 (1){مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ} :من هذا التفرق وقال اهلل 

 قد ذّكر المسلمين بتمام نعمته عليه أن جمع وبالمقابل فإن اهلل 
 نب مب زب رب يئ ىئ}: كلمتهم وألف بين قلوبهم فقال 

أن  فنسأل اهلل  ،(2){ىت نت مت زت رت يب ىب
 .ويرضاه يجمع الشمل ويلم الشعث ويجمع كلمة هذه األمة على ما يحبه

 : سياسات املربة* 

تجنب  :منها، لتحقيق أهداف المبرة فإننا قد اتبعنا بعض السياسات
والبعد عن المنازعات أو ما من ، فلها فرسانها، التدخل في السياسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 103سورة آل عمران اآلية ) (1)
 (. 103سورة آل عمران اآلية ) (2)
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خدمة جميع الشرائح االجتماعية من و، شأنه إثارة العصبيات الطائفية
، الكويت خالل الفئات العمرية من الذكور واإلناث في نطاق جميع أنحاء

 .وكذلك االنفتاح على شرائح المجتمع وإفادة الجميع
وأما عن ملمح عمل المبرة وأسباب نجاحها فإننا نوردها فيما 

 : يلي
 .التعاون مع الجميع واستقطاب جهود كل متعاطف ــ 1
التخصص في اإلطار العلمي البحثي وعدم االنشغال بالعمل  ــ 2

 .اإلغاثي الذي تقوم به جمعيات ومبرات أخرى
الصبغة الدعوية للعمل دون مواجهات فكرية وال ممارسات  ــ 3
 .سياسية
 .التعاون المحلي مع األجهزة الرسمية ــ 4
 .التعاون اإلقليمي مع الجهات المناظرة ــ 5
 .سمي اآلل واألصحاباتلزم  ــ 6
 .اعتماد اإلغاثة الفكرية ال المادية ــ 7

فالمبرة تقدم لونًا جديدًا للعمل الخيري في الكويت من خالل الدعوة 
والوحدة ... األمة للمساهمة في نشر تراث اآلل واألصحاب بما فيه وحدة

 .الوطنية
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 : أبرز التحديات* 

 : بعض التحديات التي تواجه عمل المبرة كمشروع طموح
 .حداثة خطاب المبرة على المجتمعين السني والشيعي ــ 1
إذا ما قارناها بموارد الجهات  المحددات المادية وقلة الموارد ــ 2

 .الخيرية اإلغاثية
والحقائق  واألحداث المواقف تجاه السابقة االجتماعية الرواسب ــ 3

 .الواردة في أدبيات المبرة
 .المدارس الفكرية المختلفة لذرية آل البيت في الوقت المعاصر ــ 4

 : أبرز الثمار* 

هلل الحمد والفضل فقد حققت المبرة بفضل جهود المخلصين من 
نذكر على سبيل ، بعض الجهود والثمار: العاملين بها بكل مستوياتهم

 : المثال ما يلي
وجوووود مرجعيوووة لوفوووراد والمؤسسوووات المهتموووة بتوووراث اآلل  ــ 1

 .واألصحاب
ازدياد الوعي بتراث اآلل واألصحاب بتوافر األدوات الدعوية  ــ 2

 .بشأن تراث اآلل واألصحاب
لمست  حيث؛ إبراز نموذج دعوي تتعاون معه األجهزة الرسمية ــ 3
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 .عن قرب مصداقية ووسطية وجدية منهجه المتزن
بداعي في الوقت إمشروع اجتماعي ديني وطني بشكل  تقديم ــ 4

 .المناسب من عمر الوطن واألمة
استقطاب كثير من الجهود المشتتة ذات الصلة من األفراد  ــ 5

 .والمؤسسات لتصب في معين واحد

جماالت التعاون بـيـن املـبـرة واملؤسسات األخــرى يف الكويت * 

 : وخارجها

بين المبرة والمؤسسات داخل  هناك العديد من مجاالت التعاون
عدة متمثلة في  والشئون اإلسلمية على رأسها وزارة األوقاف، الكويت

وقد ساهموا معها بطباعة كتب وأشرطة تدور ، قطاعات ووحدات إدارية
 .كما تم إقامة أسابيع ثقافية مشتركة بينهم، حول أهداف المبرة

والمركز ، التربيةوكذلك يوجد تعاون بين المبرة وبين وزارة 
والمؤسسات ، والعديد من جمعيات النفع العام، العالمي للوسطية

فقد قامت المبرة : وعلى سبيل المثال ال الحصر، المهتمة برسالة المبرة
بالتعاون مع الشريك الرئيس وزارة األوقاف والشئون اإلسلمية بإقامة 

ومكانتهم لدى مؤتمر السابقون األولون ) عدة مؤتمرات وملتقيات
أحمد ) وملتقى اعلم اإلسلم األول، األول والثاني والثالث( المسلمين
مسلم ) وبصدد اإلعداد للملتقى الثالث(، البخاري) والثاني(، بن حنبل

 (.وأصحاب السنن
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 : أبرز األنشطة اجملتمعية* 

يقوم مركز البحوث بالعديد من النشاطات المجتمعية المختلفة 
لما لهذا التواصل من ، المجتمع المحلي والخارجي بقصد التواصل مع

أهمية كبرى وأثر ايجابي في نشر رسالة المبرة والتعريف بها في مختلف 
 : ونذكر من هذه األنشطة، المواطن
والمؤتمرات  مشاركة اإلخوة في المركز في العديد من المعارض وو 1

والتواصل المباشر مع ، والندوات التي تعقد داخل الدولة وخارجها
زوار تلك المعارض واإلجابة عن االستفسارات المتعلقة بتراث اآلل 

 .واألصحاب
الظهور اإلعلمي في القنوات الفضائية وتقديم بعض البرامج  ــ 2

 .والمشاركة فيها، واإلذاعيةالتلفزيونية 
المستمرة لبعض الفعاليات التي تختص بعمل المبرة  الزيارات ــ 3

والسيما في جانب العمل الخيري واإلسلمية في الدول العربية 
والمشاركة في المؤتمرات المختلفة المتعلقة بدراسة تاريخ ، واإلنساني

 .وتراث اآلل والصحابة رضي اهلل تعالى عنهم
، للرجال والنساء، تنظيم الدورات الشرعية في مقر المبرة ــ 4

لنشر العلوم المختلفة التي يستطيع المسلم من خللها الخوض في غمار 
 .كتب التاريخ وانتقاء الصحيح من تراث هذه األمة

والتعريــف  عمــل المبــرة منهجيــةاستضــافة الــزوار وشــرح  ــــ 5
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 .بإصداراتها وأنشطتها
الرد على االستفسارات الشرعية التي ترد للمبرة وتخص  ــ 6

مجال عملها هاتفيا أو من خلل لقاءات خاصة يتحاور فيها الباحث 
 .المختص مع الضيف

استخدام الوسائل الحديثة للتواصل مع الجمهور مثل البريد  ــ 7
 .والمنتديات اإللكتروني والرسائل النصية 

 تلبية الدعوات إللقاء المحاضرات والندوات في المساجد وو 8
باإلضافة  والديوانيات هذاوجامعة الكويت والمدارس ودور القرآن الكريم 

 .إلى الدروس النسائية في مقر اللجنة النسائية بالمبرة
، نسأل اهلل تعالى أن يوفق كل مجتهد يسعى لتوحيد صفوف األمة

، تسير خطانا على الوجه الذي يرضيه عناأن و، وأن يتقبل أعمالنا
وأن يكون طريقنا هذا ، لنخرج بنتائج تتناسب مع حبنا لآلل واألصحاب

وتحقق مقاصد ، تخدم أهداف األمة في الوجود، بداية لمشاريع مستمرة
 .الدين في الحياة
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 بداية املسرية املباركة
بدأت حكايات المبرة حين التقي ت  مجموعةا من اإلخوة من شباب 

يجتمعون بين فترة وأخرى عند األخ سعود غصاب الدعوة الذين كانوا 
وأذكر منهم الشيخ عثمان محمد ، الزمانان في مكتبة بيته في خيطان

السكران  عطا اهلل، محمد قعم العازمي، عبد الكريم خالد الحربي، الخميس
رمثان ، علي العرادة، خالد الراشد، سعود عقاب الزمانان، العازمي
 .ال تسعفني الذاكرة لسرد أسمائهم جميعاا  ولكن، وغيرهم كثير، العنزي

وصدرت عنها عدة كتب ، وقد بذلت المجموعة جهوداا طيبة
ولكنها كانت يسيرة إذا ما قيست بالمدة الزمنية الطويلة التي ، وأشرطة

 .هذه المجموعة األولى. استغرقتها نظراا لعدم تفرغ األخوة األفاضل

وقد كنت ، اإلصلحفهي شباب جمعية ، أما المجموعة الثانية
وقد كان التجاوب ، هل عندكم من يهتم بهذا الملف: سألت الجمعية

المسألة مسألة قناعات ، ألن المسألة ليست تعميماا وفرضاا ، قليلا 
حيث إنني وجدت أن  كل  أخ منهم عنده ؛ شخصية وتفريغ شخص

، وكلٌّ مشغول بعمله الذي يعتقد صحته بل أولويته، مشروعه الدعوي
ولجان ، وحلقات القرآن الكريم، ل لجان الصحبة الصالحة والنشءمث

كلهن مرتبطات ، حتى األخوات لهن قصص أخرى، آسيا وأفريقيا
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بل ، وهذا األمر ال يقتصر على جمعية اإلصلح، بمشاريعهن الدعوية
شمل أيضاا جمعية إحياء التراث اإلسلمي الذين توجهت إليهم بنفس 

 .ذرهم جميعاا لذا فقد كنت  أع، الطلب
وحتى يتم نجاح ذلك األمر كان البد أن يكون العمل مع أناس 

ولكن لهم ، حتى وإن كانوا من الخارج، يشتركون معنا في قناعاتنا
 .اهتمام إسلمي عام

فاإلخوة هم الذين فرزوا أنفسهم للعمل معي في هذا المشروع الذي 
: كانوا هم اإلخوةوالمؤسسون من هذه المجموعة . قاد إلى تأسيس المبرة

وجمال ، وعبد العزيز محمد صالح الصبيحي، خليل ناصر مرزوق الشطي
وعماد عبد اهلل ، وخالد حمد صالح الجيران ، محمد يحيى اليحيى

وأحمد خليفة أحمد ، وعبد العزيز أحمد محمد حسين، إبراهيم سنان
ثم بعد تأسيس ، فبعض األسماء كانت تحضر االجتماعات، اللوغاني

تكلفهم  انقطعوا عن حضور االجتماعات الرتباطهم باألعمال التي، برةالم
 .بها إدارة مشاريع جمعية اإلصلح االجتماعي

األول عند ، فهذان هما المكانان اللذان كان يتم االجتماع فيهما
األخ عبد العزيز الصبيحي في  عندوالثاني ، األخ سعود الزمانان في خيطان

 .يتم مرة أو مرتين في األسبوع أحياناا وكان اجتماعنا ، قرطبة
وبين ، أما أنا فقد كنت حلقة وصل بين مجموعة شباب الدعوة

وذلك غير االجتماعات التي كانت تتم في ، مجموعة شباب اإلصلح
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بيتي عندما نستقبل ضيوفاا من داخل الكويت أو خارجها يتسع المكان 
ثة أماكن بينتها فصارت أماكن االجتماعات ثل، لجميعهم وهلل الحمد

 .آنفاا 
فل يوجد محضر ، كانت االجتماعات تتم بطريقة عفوية وشفهية

، فكان األخ عبد الكريم الحربي، اجتماع وال متابعات وال تسجيلت
لذلك ، عنده تلك الملكة وعنده جهد كتابي طيب، جزاه اهلل خيراا 

، متابعةويقوم بالتسجيل ثم ال، اقترحنا أن يكون هو أمين سر المجموعة
رأيت أن نقوم ، فمن واقع خبرتي األكاديمية والمهنية والتطوعية

، وهذا ما ثمنه اإلخوة، بتسجيل تلك اللقاءات في محاضر وسجلت
أنت نزلت لنا من <: ــ وبل تزكية ــ حتى أنهم قالوا لي بالحرف الواحد

، يكون ذا خبرة، فنحن في حاجة إلى شخص نجتمع حوله، السماء
 >.وسمعة طيبة، وله علقات، أفكار طيبةصاحب 

 في جلب موارد مالية ما كانت وبالفعل نجحت بفضل اهلل 
جاسم محمد مهلهل الياسين األمين العام . وأذكر أن الشيخ د، عندهم

في األمانة العامة للجان الخيرية لجمعية اإلصلح االجتماعي كان من 
ذلك الموضوع في بداية أكثر المصادر التي كانت تقوم بمساعدتنا في 

يستعين باألخ  ــ بو حسين ــ وقبلها كان األخ محمد العازمي ، األمر
طارق سامي العيسى رئيس جمعية إحياء التراث اإلسلمي في طباعة . م

فالمبالغ التي كانت تصلنا كانت مبالغ متواضعة قياساا ، بعض الكتب
، راا طيباا ومثمناا ولكن بالنسبة لنا كانت أم، على حجم العمل الخيري
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تمتلك  فكانت المجموعة، وتسجيل األشرطة، فأتاحت لنا طباعة الكتب
وبين  ولكن العجز المالي هو الذي كان يحول بينها، طاقات تريد أن تتفجر

فمن الصعب أن ، فهؤالء اإلخوة كانوا يضحون بجهدهم ووقتهم، ذلك
فكان البد من . نكلفهم بطباعة الكتب على حسابهم الخاص أيضاا 

 .البحث عن محسنين يساعدون في إخراج تلك األعمال إلى النور
ولما تعرفت على تلك المجموعة لم أكتف بملء الجانب اإلداري 

فقبل تأسيسي ، بل إنني ساعدت أيضاا في الجانب المالي، وتنظيمه
، وكل من يحتاج إلى شيء أقدمه له، المبرة كان الجانب المالي عندي

وكان هناك تعاون ، الوصل هو األخ عبد الكريم الحربيوكان حلقة 
إقليمي جيد مع إخواننا في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين 

تتم في الكويت ، وكانت لنا لقاءات دورية نصف سنوية. وقطر
وفي ، األخ خليل الشطي في الدوحة اجتمعنا (1)ففي شاليه، والبحرين

، ة لشباب جمعية إحياء التراث اإلسلميشاليه إحدى المجاميع الدعوي
أو مجموعة شباب القادسية ، فإما أن تكون مجموعة شباب الفيحاء

وهذا يدل على مدى تعاون اللجان الخيرية في الكويت ، حسب ذاكرتي
ونظراا . وعلى تعاونهم معنا في المبرة بشكل خاص، بشكل عام

فضلا عن االتصاالت اإلقليمية مع ، لضخامة المسؤولية وثقلها وتشعبها
اإلخوة المهتمين بتراث اآلل واألصحاب في كل من السعودية وقطر 

فكان البد من ؛ وكثرة االجتماعات التي كانت تحدث بيننا، والبحرين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مبنى بجوار ساحل البحر.  (1)
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 .لذلك عرضت على اإلخوة هذا العرض، وجود مبرة
، ولقد لقيت هذه الفكرة تشجيعاا كبيراا من اإلخوة في الكويت

جزاه اهلل ، وكان، الشيخ صالح الدرويش الذي كان من أكبرنا سناا  ومن
، من المهتمين بهذا الشأن ومن المشجعين على إنشاء هذه المبرة، خيراا 

فلبد من راية ، نستمر على هذه الحال وكنت أقول لهم إنه ينبغي أال  
فعلى ، من خلل عمل مؤسسي نجمع باسمه هذه التبرعات، يتم رفعها
لمثال كان الشيخ جاسم المهلهل يثق بي شخصياا ولكني ال سبيل ا

ولوال الثقة الشخصية لما ، أستطيع أن أجمع تبرعات من كثيرين غيره
حتى ، فكان البد من إنشاء المبرة، كان يعطيني الدعم المادي المباشر

ونجمع بواسطتها ، تتسنى لنا مخاطبة الجهات الرسمية من خللها
 .ها اإلصداراتوتصدر باسم، التبرعات

وقد اتصلت في البداية باألخ مسلم عبد العزيز الزامل الفنان المبدع 
يدان  ،الذي قام مشكورًا بتنفيذ هذا الشعار اإلبداعي رغم بساطته

بعدما كان أحد اإلخوة من القطاع الفني ، تتصافحان تحت أستار الكعبة
وقع ، مسلمولما رأينا شعار وتصميم األخ ، صمم لنا قبة مسجد ومئذنة

فهو ، ألننا رأينا فيه أن اإلسلم يسع الجميع، عليه االختيار بل تردد
والمهاجرين ، ويسع الصحابة وأهل البيت، يسع السنة والشيعة

وهكذا تستطيع فهم مغزى اليدين المتصافحتين تحت أستار ، واألنصار
 .وتستطيع أن تنظر إليها بمختلف الزوايا، الكعبة

، قمت بزيارة وزارة الشؤون االجتماعية والعملفقد ، أما التشكيل
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والتقيت بنفسي باألخ الفاضل األستاذ ناصر أحمد العمار مدير إدارات 
، م2001سبتمبر  11وكان ذلك بعد ، الجمعيات الخيرية والمبرات

حيث إنه كانت جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والمبرات تتبع 
فصارت ، تمبر تم الفصل إلى إدارتينسب 11ولكنه بعد ، إدارة واحدة

، إدارة جمعيات النفع العام مستقلة عن الجمعيات الخيرية والمبرات
 .وكلٌّ يتبع إدارة منفصلة عن األخرى

لقد كان األستاذ ناصر العمار قبل أن يتقلد إدارة الجمعيات الخيرية 
التدوير ولما صار ، مسؤواًل عن إدارة دور الرعاية االجتماعية ؛والمبرات

أصبح مديراا إلدارة  ؛بين مدراء إدارات وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
وعندما قمت بزيارته كان ال يزال حديثاا ، الجمعيات الخيرية والمبرات

ثم دخلت على ، فكتبنا النص واستعنا بالنصوص الموجودة، في منصبه
أبو  ــجي معالي وزير الشؤون االجتماعية والعمل آنذاك األخ فيصل الح

وكان متعاوناا في الموضوع مثل األخ ناصر ، مروشرحت له األ، ــ هيثم
وكان التعهد الذي يجري علينا وعلى غيرنا هو أال نطلب قطعة ، العمار

 12أو المساعدة السنوية التي ال تتجاوز أصلا ، أرض ألجل بناء المقر
، م1961 وهي منصوص عليها منذ العام، ألف دينار للجمعيات القديمة

، فرأس مالنا هو ثقة الناس وتعاونهم معنا، فقبلنا تلك الشروط
كنت في صدد إعداد ، خاصة أنني قبل إنشاء المبرة، وتبرعاتهم لنا

بحث خلصته هو مشروعية صرف الزكاة في المصرف السابع من 
على أعمال المبرة وإصداراتها باعتبار ( في سبيل اهلل) مصارفها الثمانية
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> البوستر< والمعلقةوهو يشمل الشريط والكتاب ، جهاد الكلمة: أنه جهاد
 .وكل وسائل اإلعلم المتاحة، والموقع اإللكتروني

شباب  مجموعة<و> مجموعة شباب الدعوة> <المجموعتان< فتداعينا
ليتم تأسيس المبرة من المؤسسين االثني عشر التالية > جمعية اإلصلح

 : الوزاري لتأسيس المبرةأسماؤهم كما وردت في القرار 
 .عبد المحسن عبد اهلل حمود الخرافي ــ 1
 .خليل ناصر مرزوق الشطي ــ 2
 .عبد الكريم خالد شداد الحربي ــ 3
 . محمد قعم متروك العازمي ــ 4
 .عبد العزيز محمد صالح الصبيحي ــ 5
 .عماد عبد اهلل إبراهيم اسنان ــ 6
 .جمال محمد يحيى اليحيى ــ 7
 .خالد محمد صالح الجيران  ــ 8
 .أحمد محمد حسينعبد العزيز  ــ 9
 .أحمد خليفة أحمد اللوغاني ــ 10
 .سعود غصاب محمد الزمانان ــ 11
 .يوسف طلق بطاح العازمي ــ 12
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وكان الحد ، فهذه األسماء من المجموعتين قامت بإنشاء المبرة
، ولكننا قدمنا اثنى عشر اسماً ، األدنى إلشهار المبرة وجود عشرة أسماء

وتم تقديم ، بناهمحتى اإلخوة المشغولين طل، على سبيل االحتياط
، الجنائية البطاقات المدنية وعمل حسن سيرة وسلوك المبرة من األدلة

ونحن نعلم أن تلك ، ومضينا في اإلجراءات، وهذا شيء إجرائي
قد تستغرق من ثلثة إلى ، اإلجراءات في إشهار مبرة تأخذ فترة طويلة

بل إن إحداها استغرقت اإلجراءات إلنشائها أكثر من  ــستة أشهر 
فكانت مدة إشهار المبرة مدة قياسية بعكس تلك التوقعات ، ــ سنتين

وكانت تتسم بالتعاون الكبير من قبل المسؤولين ، وهلل الحمد والمنة
 .المعنيين في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

كل شيء كان البد من تحديد األهداف والسياسات العامة  وقبل
وكنت أحدث نفسي أنه البد من أن ، للمبرة ومواردها ومقومات عملها

 : تكون اإلجابة واضحة على كل األسئلة التالية
 ؟ ما هي األهداف التي من أجلها تم إنشاء المبرة *
 ؟ وما هي الحاجة إلنشائها وماذا تضيف للمجتمع *
 ؟ سائل والمقومات التي يتم بها تحقيق هذه األهدافوما هي الو *

اإلدارية  وما هي األسس التي ينبني عليها عمل المبرة وسياساتها *
 ؟ والمنهج الذي تنهجه في سبيل تحقيق األهداف والسياسة العامة لها

وكيف يتم تحديد الوسائل التي تدعم المبرة في تحقيق أهدافها  *
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 : والتي يدخل في إطارها اآلتي
 .التمويل المادي ــ 1
 .المراجع الشرعية والعلمية ــ 2
 .الكادر الوظيفي ــ 3
 .مجلس اإلدارة والهيئة التأسيسية واإلدارية ــ 4
 .األدوات التي تدعم العمل التنفيذي والمخرجات ــ 5
 .المقر ــ 6

 .وسيأتي معنا بإذن اهلل تفصيل كل ما سبق تباعاا 
المقر  فيتم تحديد، وكان من البديهي أنه ال يوجد عمل إال وله مقر

األهداف  وبما يخدم تحقيق، لهذه المبرة بعناية حسبما يتوفر من إمكانات
 .قدر المستطاع

وبعد تحديد األهداف والوسائل وغيرها من األدوات اللزمة 
يتم العمل على إشهارها رسمياا حتى يتم التفاعل مع ، لعمل المبرة

 .المجتمع والمؤسسات بشكل واضح بما يؤد إلى تحقيق األهداف
فقد يكون التمويل من أهم العوامل التي : لمىألة التمويلهنا نأتي 

لذلك البد من وضع برامج مدروسة ، تدعم العمل المؤسسي بشكل عام
. وذلك فيه تفصيل قد يأتي في حينه، وفعالة لتنمية الموارد المالية

اإلشارة بشكل سريع إلى عدة عناصر رئيسة البد أن تراعى في  ويمكن
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 : المؤسسيهذا العمل 
 .وزارة األوقاف والشؤون اإلسلمية ــ 1
 (.من أفراد وشركات ومؤسسات) كبار الداعمين ــ 2
 (.ومنها العقار الوقفي) الوقفيات ــ 3
 .المشاريع االقتصادية ــ 4
 .االستقطاعات الشهرية ــ 5
 .الزكوات والصدقات ــ 6
 .التبرعات العينية ــ 7
 (.األموال المجن بة) أموال التطهير ــ 8

إنني استثمرت التجربة : تواضعوهلل الحمد والمنة أقول بكل 
والبرامج اإلذاعية واإلصدارات الطباعية في سيرة ، األولى في التوثيق

نني كنت معروفاا لدى إحيث ؛ ألن أكون جاهزاا للتأسيس؛ التوثيق
ومعروفة بحياديتها عند ، وهلل الحمد أنني كنت شخصية مقبولة، الجميع
التربية األساسية في الهيئة وكذلك لما كنت عميداا لكلية ، الجميع

فكانت ممارساتي غير طائفية ال ، العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
، أو محجبة أو غير محجبة، أو سني وشيعي، أفرق بين بدوي وحضري

فكان االسم له حضوره على المستوى ، الكل ي عطى الفرصة حسب عطائه
 ،نة معروفةوكانت لي صورة معي، وهلل الحمد، المهني والتوثيقي
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ومن بينهم األخ األستاذ فيصل ، متعاونون وو وهلل الحمدوو والمسؤولون 
بالنسبة  ووفهو على صغر سنه ، الحجي الوزير آنذاك صديق المرحوم الوالد

>، الشياب< إال أن كل معارفه أو جلهم من كبار السن ــ للوالد 
نشاط سياسي  مع العلم أن له، شياب( ربعه) فكثير من معارفه وأصدقائه

وكان ، الكبار ةولكنه كان يحب مجالس>، التجمع الوطني< بين شباب
 ــوبشكل عفوي  ــوكنت ، فكان يعرفني جيداا ، من بينهم والدي 

ألنه من أبر البر صلة >، صديق المرحوم< أحرك فيه تلك العاطفة بالقول
 فهذان الجانبان جعل األخ فيصل الحجي ال يتردد، الرجل لود أبيه

األمر الذي جعلني أعرض عليه ، لحظة في الموافقة على إشهار المبرة
ولكنه اعتذر باللوائح التي ال تسمح باستغلل أراضي ، طلب المقر

 .الدولة للمبرات الخيرية
لقد وصلنا اآلن في مسيرة التوثيق للمبادرات الشخصية إلى نشأة 

في ، مطرداا وهلل الحمدوالمبرة بعد نشأتها أخذت دوراا مباركاا ، المبرة
ولم نكن نطمح إلى ذلك ألننا كنا ، البداية لم تكن لدينا وسائل إعلمية

وصار لنا الكثير من ، ولكن لما استوى العود، في قيد اإلعداد والتجهيز
صدارات التي تجاوزت الثلثين مطبوعاا خلل أقل من ثلث سنوات اإل

بدأنا نخاطب ، بوستراا واثنين وعشرين ، باإلضافة إلى عشرة أشرطة
 .(1)الجهات اإلعلمية ونبرز ذاتنا وأنشطتنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م والذي كتبت فيه هذه النبذة عن 2010صدارات المبرة في عام إكانت هذه  (1)
مبادرات النجاح في كتاب <الفوائد والعبر من رحلت أصحاب السير لألخ ناجي 

  >.الناصر
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كان البد من ؛ وبما أن لكل مؤسسة مقومات إدارية ونظاماا أساسياا 
 .وجهاز إداري وتنفيذي، وضع نظام أساسي للمبرة

، وهو النظام الذي يحكم الحركة التنفيذية واإلدارية داخل المبرة
، باختيارها مجلس اإلدارة واألعضاء المؤسسونويتم تحديد لجنة يقوم 

ويشترط في هذه اللجنة توفر الخبرة ، تقوم هذه اللجنة بوضع هذا النظام
وال يشترط أن ، واإللمام بالنظم المعمول بها في المؤسسات الخيرية
فلكل مؤسسة ، يكون النظام األساسي صورة من أنظمة أخرى موجودة

سياسات العامة التي تقنن العمل خيرية سياسة خاصة إلى جانب ال
 .الخيري المؤسسي

وأيضاا كان البد من وضع خطة وأوراق عمل وجداول زمنية يتم 
وقياس مدى النجاح الذي تم فعلياا خلل هذه ، التحرك من خللها

ومباشرة ، وقراءة المؤشرات الدالة على ذلك كل فترة، الفترات الزمنية
 .ودفع الكفاءات وتطويرها ودعمها، التعامل مع المعوقات ومعالجتها

واضحة  ومن البدهي أنه ال يوجد عمل مؤسسي بدون الئحة إدارية
األفراد  ومن خاللها يتم التعامل مع. وهي جزء من النظام األساسي أيضاً 

 .وهي تحكم العمل الوظيفي واإلداري داخل المبرة، داخل المؤسسة
وضع هذه اللئحة من قبل اللجنة المنتخبة أو المعينة من  ويتم

أو يتم تكليف أصحاب االختصاص بإعداد هذه ، قبل مجلس اإلدارة
 .ويتم دراستها واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة، اللئحة
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تصنيفهم  ويمكن، فيشمل جميع العاملين بالمبرة أما الكادر الوظيفي
 : على النحو التالي

 >.وأعضاء مجلس اإلدارة، رئيس المجلس< اإلدارةمجلس  ــ 1
 .األعضاء ــ 2
 .باحثون ودعاة ــ 3
 .تنمية الموارد المالية ــ 4
 .علقات عامة وإعلم ــ 5
 .أمين المكتبة ــ 6
 .سكرتارية ــ 7
 .المحاسبة ــ 8
 .المدير اإلداري ــ 9
 .الشؤون اإلدارية وشؤون الموظفين ــ 10
 .مندوبون ــ 11
 .فنيون وخدمات ــ 12

 ويمكن الحديث، وكل فئة مما سبق لها إدارة وبرنامج عملي
 .بالتفصيل عن اختصاصات كل فئة بشكل مستفيض
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، كما يمكن االستعانة بالدعاة والكتاب والباحثين من خارج المبرة
 .ممن يحملون نفس االتجاه الخاص بالمبرة

 : أما ما يتعلق بمقومات العمل التنفيذية والبرامج
، زمني فقد سبق أن أشرنا إلى أهمية وضع خطة للعمل تتعلق بعامل

 .ووضع برنامج عملي يتم العمل على تنفيذه
 .اإلصداراتويمكن وضع رؤوس أقلم فيما يخص 

 صدارات التي تخرج من المبرة هي أقوى خطوط االتصالاإل
ألنها تحمل فكر المبرة وتقدم الدليل ؛ والتفاعل بينها وبين المجتمع

الواضح على الجهد المبذول داخل المبرة بما يؤكد على مصداقية 
الخاصة  وهي الواجهة. المبرة أمام المجتمع والجهات اإلدارية في الدولة

 .بالمبرة
واإلصدارات تكون إما كتاباا أو مطوية أو معلقة أو نشرة أو شريط 

 .ويجدر بنا هنا ذكر الدليل التعريفي بشكل دوري. كاسيت أو سي دي
الطائفتين  وقد ركزنا في بداية إصداراتنا على الجوانب المقبولة من

من خلل السير والتراجم لآلل واألصحاب ، اإلسلميتين في الكويت
 .مبرزين علقتهم الحميمة فيما بينهم

> دةالوصية الخال< فقد ركزنا من خلل، أما في الجانب العقدي
أئمة  أصول التوحيد على لسان، على حقيقة التوحيد عند أئمة أهل البيت
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وغيرهم بأدلة من كتب ، وجعفر الصادق، مثل محمد الباقر، آل البيت
فأحد . وهذا ديدننا ولغتنا المشتركة دائماا ، السنة والشيعة على السواء

فهذه من ، أسباب نجاحنا األساسية هي أننا نتكلم بلغة الطرفين
البصمات التي نفذها اإلخوة الباحثون في مركز البحوث والدراسات في 

 .المبرة
فقد ، الجرأة في إصدارات المبرة أنها احترمت الطرف اآلخر

 .جلبنا كتبه من كل بلد استطعنا الوصول إليه
من هنا كان البد من توفير المراجع العلمية وتجهيز مكتبة خاصة 

تضم المراجع العلمية المتنوعة  لميةمكتبة عفلبد من وجود ، بالمبرة
يتم الرجوع إليها من قبل الباحثين في ، من الطرفين السني والشيعي

مركز البحوث والدراسات اإلسلمية للبحث واإلعداد والمراجعة في 
كما أن للمكتبة العلمية أهمية ، حالة تجهيز اإلصدارات الخاصة بالمبرة
والدعاة والمهتمين برسالة ، مبرةكبيرة في دعم طلبة العلم من زوار ال

، كما يتم دعوة كبار العلماء إلى زيارة المبرة وإلقاء المحاضرات، المبرة
 .ومشاورتهم وإبرازهم كداعمين للمبرة

ولو شرفنا القارئ الكريم في المبرة فسيجد مكتبة المبرة مألى 
وتم تصنيفها حسب تصنيف ديوي ، بكتب السنة والشيعة على السواء

وقد وظفنا أحد أمناء المكتبات المتخصصين ليعمل معنا في ، يالعشر
وقبل ، حيث قام بترتيب المكتبة على هذا األساس، الفترة المسائية

أما هو فقد استمر ، متناوبون، سبقه أمناء مكتبة، مجيء هذا الموظف
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ثم ألحق بموظف ثان ليكون الدوام من أول النهار إلى ، عندنا إلى اليوم
مستخدمًا تصنيف جون ديون العشري المطور بما يناسب . كتبةآخره في الم

، قرآن: التقليدية فالتقسيم التقليدي المتَّبع في المكتبات اإلسالمية، المبرة
لكنك ستجد عندنا غير ذلك ، إلى آخره، سيرة، عبادات، حديث

فاعتمدنا تصنيفات جديدة تتفق مع رؤية المبرة ، التصنيف التقليدي
، أمهات المؤمنين، الصحابة، آل البيت: البحثية المتخصصة مثلوأهدافها 

وهلل ، والسنة ويدخل في التصنيف كتب الشيعة، الخلفاء الراشدين
 .الحمد

وحتى يتسنى لك الكلم بلغة الطرف اآلخر لتخاطبهم بلغتهم 
فاعتمدنا على أهم المصادر ، فلبد أن تكون كتب مراجعهم في مكتبتك

الكتب والمراجع التي تمت طباعتها في قم وبيروت وهي ، عند الطرفين
لذا فقد ، ودمشق وبغداد رغم الموانع السياسية وبشكل غير مباشر
 .توفرت كثير من هذه المراجع التي يندر وجودها في الكويت

بين المبرة والمؤسسات  وسائل االتصالوأود هنا أن أتكلم عن 
 .نب اإلعلميومدى أهمية الجا، واألفراد والجمعيات األخرى

فمن أهم مقومات التفاعل بين أية مؤسسة خيرية وأجهزة الدولة 
فاإلعلم الناجح للمؤسسة هو الذي ، الجانب اإلعالمي: والمجتمع

ومن خلله يتم حشد الدعم لها ، ي ظهر المؤسسة بالشكل اللئق بها
ز ومن خلله يتم التأكيد على منهجية المؤسسة الخيرية وإبرا، والثقة بها

كما يقوم أحياناا بالدفاع عنها والتصدي لمن ، رسالتها بشكل واضح
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وفي هذا كلم كثير قد يأتي تفصيله عند . يهاجمها من أية جهة كانت
 .الحديث عن رسالة العمل الخيري المؤسسي
حيث إنه يدعم الجانب ، كما أن هناك تواصلا من األهمية بمكان

فلبد من تفعيل جانب التمويل . سابقاا وهذا أشرنا إليه . التمويلي للمبرة
لكن نؤكد هنا على ، ذكرنا منها بعض النقاط، باألساليب المختلفة

ومنهم كبار . التواصل المستمر بين المبرة والممولين والداعمين لها
وبخاصة  ،الداعمين والهيئات والمؤسسات واألفراد فضاًل عن الوزارات

هنا نشير إلى بعض الطرق التي و، وزارة األوقاف والشؤون اإلسلمية
 : يتم من خللها التواصل مع هذه الجهات

، يتم إهداؤهم حقيبة تحتوي على إصدارات المبرة: اإلهداء ــ 1
 .وإطلعهم على كل جديد يصدر عنها

طرح بعض المشاريع للتنفيذ عليهم مع إرفاق ورقة بالتفاصيل  ــ 2
 األخرى الكتاب والشريط ومشروع العقار الوقفي والوقفيات: مثل

 .واالستقطاع
إيصال رسالة المبرة وما تحمله من ب عد وطني إضافة إلى  ــ 3

 .الب عد العبادي واألخلقي
َعّد عاملا ، اللقاءات التعريفية والندوات داخل المبرة ــ 4 وهي ت 

األمر الذي يدعم ، مهماا من عوامل التواصل بين المبرة والمجتمع
 .جانب التمويل بشكل مباشر وأساسي
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من خلل إبراز مصارف ، على شرعية دعم المبرة التأكيد ــ 5
 .الذي يدعم اتجاه المبرة، الزكاة وإبراز المصرف السابع منها

التأكيد على أهمية الرسالة السامية التي تقوم بها المبرة من  ــ 6
نبذ للطائفية وسحب البساط من تحت أقدام الغلة من جميع األطياف 

دي واالجتماعي والوطني في هذه والتأكيد على البعد العبا، ووأد الفتن
بما في ذلك الربط بين المحلي والعالمي من أحداث من ، الرسالة

 .شأنها تأجيج الفتن الطائفية
والمخيمات  المحاضرات في المساجد والديوانيات ودور القرآن ــ 7

 >.تلفازية أو إذاعية أو صحفية< واللقاءات اإلعلمية
شعار  الكتب التي عليهاونحن نتبنى الطرح الدعوي من خالل تلك 

حيث إنها تحوي تراث آل > الطرح الدعوي< ونسمي محتواها، المبرة
، والتوحيد عند أهل البيت، البيت والصحابة والعلقة الحميمة بينهما

 .أما الطرح السجالي فليس له في المبرة من نصيب، وما شابهها
بالطرح الجديد والبصمة ، وهلل الحمد والمنة، لقد نشأت المبرة

، اإلسلمية وهي توعية السنة والشيعة في إطار احترام الثوابت، الجديدة
ولكن سبق ، م2005فبراير سنة  23فاإلشهار الرسمي للمبرة كان في 

 .اإلشهار العمل بسنة أو سنتين
فقد ، وكما أسلفت أن المبرة لم تستغرق وقتاا طويلا إلنشائها

، وذلك يرجع إلى الجانب الشخصي، أشهر 3من استغرق إشهارها أقل 
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، وتجاوب معها األخ ناصر العمار، ويرجع آنفاا للجهود التي بذلت
وقد كنت أتابع ، كما أسلفت بالتفصيل آنفاا  ــواألخ فيصل الحجي 

وأحاول أن أركز على الجانب ، اإلجراءات شخصياا بشكل شبه يومي
البصمة أننا استوعبنا كل ف، التاريخي الذي يحوي المبادرة والبصمة

فنحن معنا ، الطاقات وكل التيارات الدينية الموجودة على الساحة
ونحن ال نركز ، وسلف من مدرسة اإلخوان، إخوان من مدرسة السلف

بل نتعاون مع ، أن هذا األخ منتظم في مدرسة اإلخوان أو السلف
م وتركوا مشاريعه، وهؤالء فرزوا أنفسهم، الشخص المتعاون معنا

وجاءوا لنا نتيجة قناعاتهم لخطورة ذلك الملف ، الدعوية األخرى
 .الطائفي

أن لي خط اتصال مباشراا بين ، ومن البصمات والمبادرات أيضاا 
. وبين األخ م، جاسم بن مهلهل الياسين من جهة. كل من الشيخ د

إذ كانت اللجنة المشتركة لإلغاثة من ، طارق العيسى من جهة أخرى
فالمبرة ، تجارب اإليجابية والناجحة للتعاون بين الجمعياتالجوانب وال

حيث كان لها تعاون طيب ، أيضاا وهلل الحمد كانت نموذجاا آخر للتعاون
مع مختلف التيارات الدينية وتمثل بعض أنشطتها جانباا آخر من 

وأحد المؤشرات لذلك أنني شخصياا تردني الرسائل الهاتفية ، االلتقاء
سواء فيما ، ح وجمعية إحياء التراث في الوقت نفسهمن جمعية اإلصل
فشباب اإلصلح وشباب إحياء ، أو واجب العزاء، يتعلق بالدروس

فأنا محسوب على التيارين ، التراث علقتي معهم جيدة على حد سواء
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فضلا عن ، وهذا من البصمات والمبادرات أيضاا ، في الوقت نفسه
 .الجمعيتين في اليوم نفسهورود شيكات التبرعات من بعض أفرع 

هي أيضاا من   دمة الرسائل الهاتفيةأن  ــبكل تواضع  ــ وأنا أقول
اسم نرسل لها الرسائل  1700حيث إن عندنا ما يفوق ، البصمات

وتوظيف تلك الخدمة بدأتها المبرة قبل ، الهاتفية في مناسبات عدة
لقرنوص وقد أبلغت األخ أحمد ا، جمعيتي اإلصلح وإحياء التراث

بالعلقات العامة بجمعية اإلصلح بضرورة استخدام تلك الخدمة 
 .وتوظيفها على الوجه األكمل

الخاصة بالمبرة في دعمها  التزكياتمن هنا تتضح لنا أهمية 
فتزكية المبرة ورسالتها من قِبل العلماء ، وحشد التأييد لرسالتها

ويتم إبراز هذه ، للمبرةوالمشايخ والشخصيات العامة يعتبر داعماا كبيراا 
ويتم عمل سجل ، التزكيات في إصدارات المبرة بشكل مستمر وواضح

 .لهذه التزكيات
نضع ، حيث إن أي شخص يبدي اهتمامه بالمبرة ويشرفنا بالزيارة

ونتشرف بإرسال الرسائل ، اسمه ضمن قائمة األسماء بعد موافقته طبعاا 
ية بأحدث إصدارات المبرة والتوع، لهم في المناسبات العامة والخاصة

 .ومنتداها في صحيفة الوطن كل أسبوعين
القادسية  فكثير من اإلخوة منذ أن كنا في مقر المبرة األول في منطقة

، بالرسائل أنتم أول جهة خيرية تتواصل مع مستقطعيها وضيوفها: يقولون لنا
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طَع منه سَتق  تقديره فلبد من ، فأي مستقطع مهما كانت قيمة المبلغ الم 
وبالرغم من أنني ليس عندي جهاز بشري كاف يتابع ، والتواصل معه
فأنا أعتقد أن التواصل بالرسائل والكتب قد أدى ، االستقطاعات

 .الغرض المطلوب من حيث استدامة التواصل واإلشعار بالتقدير
يشرفنا : فيها لفحين نقوم بإصدار أحد الكتب نرسل معه رسائل نقو

حيث ، أو إرسال مندوبكم، تالم آخر إصدارات المبرةحضوركم إلينا الس
فنحن نشعره بما ، سدى يشعر المستقطع أن المبلغ الذي تبرع به لم يذهب

هذا األمر يفعله العاملون في ، أسفر عنه تبرعه من إنجازات أوالا بأول
 وعلى سبيل المثال الدكتور عبد الرحمن السميط، جميع اللجان الخيرية

فحين يأتيك . وكذلك جمعيتا اإلصلح وإحياء التراث وغيرهما ـ  ـ
تشعر بوالء وعاطفة ناحية هذا ، تقرير عن اليتيم الذي تقوم برعايته

كما أن الراعي لليتيم يكون ، ويحضك على االستمرار في العطاء، اليتيم
حيث سيأتي يوم يستبدل ذلك اليتيم بآخر حين يكبر ويعتمد ، متابعاا 

 .وبدالا من أن يكون لك ولد يكون لك اثنان، على نفسه
، وخلصة األمر أن أسلوب التواصل سواء بالكتب أو الرسائل

وبالفعل هذا ما نلمسه في المبرة حيث تتواصل ، قطعاا ستأتي ثماره
، االستقطاعات معنا دون أن نطلب منهم استمرار تلك االستقطاعات

وتلك ، لمسوا فينا المصداقيةألنهم ، فهذا األمر يتم بقناعاتهم الشخصية
 .من األساليب التي فيها مبادرات وبصمات

وبعد تلك التجربة الناجحة التي قامت بها المبرة في توظيف 
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قامت كل من ، الرسائل الهاتفية وخدمة اإلنترنت في التواصل مع الناس
جمعيتي اإلصلح وإحياء التراث بعدنا بنحو عامين بتوظيف فكرة تلك 

حسب ملحظتي  ــدمة اإلنترنت في التواصل مع الناس الرسائل وخ
 .المتواضعة

إن عمل المبرة هو تثقيفي علمي يأخذ طابع اإلغاثة الفكرية وليس 
 .اإلغاثة المادية

نحن وهلل الحمد عندما أنشأنا المبرة لم نحاول أن نكرر تجربة 
والتي ، وهي جمعية اإلصلح االجتماعي، موجودة قبلنا من الستينات

، بعتها جمعيات إسلمية عديدة مثل جمعية إحياء التراث اإلسلميت
وهو في أغلبه عمل إغاثي من حفر آبار وكفالة أيتام وبناء مستوصفات 

وهذا سبقنا فيه اإلخوة في أكثر من جمعية ، ومستشفيات ومساجد
واخترنا أن نسد ، وهنا أردنا عدم التكرار في العمل، ومؤسسة ولجنة

أنتم بذلك قد قمتم : يقولون، هادة كل هؤالء اإلخوةوبش، ثغرة أخرى
ولذلك وجدنا منهم تشجيعاا منقطع النظير لنا لكي نسد . بسد ثغرة مهمة

فنستطيع أن نعتبر أنفسنا لجنة ثقافية ولجنة علمية في كل ، هذه الثغرة
وهذه طبيعة المبرة ، الجمعيات لنرفدهم بكل ما يحتاجون بهذا الشأن

 .كمؤسسة فكرية
قد وضع هذا على عاتقنا مسؤولية القيام بتطوير األداء الوظيفي و

وكذلك ، ويتم ذلك من خلل تطوير األدوات المستخدمة، والمهارات
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، ودعم الكفاءات الموجودة داخل المبرة، الدورات العلمية المتطورة
وسد الثغرات والمعوقات التي ، وقياس جانب التطوير من وقت آلخر

 .قد توجد في العمل
 ــ في سبيل الوصول إلى أهدافنا ووومن الطبعي أن يكون من سياستنا 

عدم الخوض في السياسة والمنازعات الطائفية ألن السياسة لها فرسانها 
، االهتمام ومن أعيان البالد ذوي، والصحافيين، من نواب مجلس األمة

ألن ؛ فبالتالي لن نكرر ما يصنعه اآلخرون، ومن السياسيين والمهتمين
بل محيط ال ساحل له من المساجلت ، السياسة محيط وليست بحراا 

والمستجدات اليومية بما يكفي الستنزاف طاقة أي متصٍد لهذا العمل 
 .المبارك

ٌه لجميع المسلمين الجمهور  ألن قاعدتنا هي كل؛ وإنتاج المبرة موجَّ
حتى المشايخ استفادوا من ، حتى طالب العلم نفسه يستفيد، بشرائحه

، وكم اطلعوا على معلومات جديدة ما كانوا يعرفون عنها، تاج المبرةإن
، حيث توجد مسائل تاريخية ما كانوا يدرون عنها وال يركزون عليها

فكذلك الشخص العادي الذي له لديه ، فضلا عن المواطن العادي
من إصدارات المبرة  الثقافة الكافية عن آل البيت والصحابة مستفيد

 .وإنتاجها
ألن مجرد التجميع ؛ حتى العلماء، كل الشرائح مستفيدة: بصراحة
 واألصحاب فالثناء المتبادل بين اآلل، مفيد لهم؛ بحد ذاته للمواد العلمية
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يفيد العالم المتخصص رغم معرفته  ــ على سبيل المثال ال الحصر ــ
عنا له من كتب الشيعة والسنة على السواء ما ، ببعض الحقائق لكننا جم 

في  ــ بالمناسبة ــوهذه ميزة ، يدعم ذلك الموضوع بشكل غير مسبوق
وأننا ال نتكلم بلغة صحيح البخاري ، وهي أن مراجعنا من الطرفين، كتبنا

ومستدرك الوسائل  ،بل نتكلم بلغة بحار األنوار للمجلسي، ومسلم فقط
وغيرها من كتب ، واإلرشاد للمفيد، وكشف الغمة لألربلي، للطبرسي

فبالتالي هذا الثناء ؛ علماء ومراجع الشيعة فضلا عن الكتب السنية
المتبادل إذ قمنا بتجميع كل النصوص المتعلقة به والتي فيها ثناء آل 

وثناء الصحابة على آل البيت من ، البيت على الصحابة من كتب الشيعة
وأنا متأكد أن أي عالم ، نكون قد قدمنا مادة جديدة؛ كتب السنة
 .في لون واحد ليس لديه هذا التجميع المبدعوتخصص 
إصدارات  نهدي كلَّ ضيوفنا ذوي االهتمام كلَّ  وو وهلل الحمدوو إننا 

وفي العادة فيما ــ حيث إنه ، مع إيعاز بل تحريض على الطباعة، المبرة
لكننا ، حقوق الطبع محفوظة: يستخدم الناشرون عبارة ــيتعلق بالفكرة 

 ــبل والترجمة  ــ حقوق الطبع: <األولى للكتاب أننؤكد في الصفحات 
متاحة لكل محبي آل البيت والصحابة األطهار األخيار بشرط عدم 

 >.إجراء أي تعديل أو إضافة إال بالرجوع إلى المبرة
ولرسالتي  ألني أريد لكتبي أن تذيع، فنحن أصحاب رسالة وهلل الحمد

بل إن هناك من يأتيني ، أن تنتشر بحرصي على التحريض على نشرها
فنعطيه إصداراتنا جاهزة ، وهو ال يعرف أي دار نشر بالكويت وخارجها
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 .مع تصميم أغلفتها لتكون جاهزة للطباعة والنشر في بلده
 ولعله من المناسب هنا أن أترحم على أستاذنا مساعد سالم العبد

رفها اهتم بفكرة المبرة قبل أن يع، فقبل نشأة المبرة بسنوات، الجادر
معالي الرتب فيمن جمع بين شرف < ثم أصبح كتابه القيم، في حياته

وهو اآلن أحد مراجعنا الرئيسة ، مرجعاا لها بعد مماته> الصحبة والنسب
 .في اإلصدارات المتعلقة باألنساب والمصاهرات بين اآلل واألصحاب

 : إن عمل المبرة مبني على مراعاة اعتبارات عدة مهمة
م في أعمالناهذا : األول  هو: النموذج المقترح والتصور المقدَّ

 .ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، فمن اجتهد فأصاب فله أجران، اجتهاد
وحساسية ... لتراكمات الطائفية... الموضوع شائك: الثاني

 .ولذلك يجب تناوله بالعناية اللزمة، مادته
ينبغي تشجيعها في البداية مع تقويمها  هذا النموذج مبادرة: الثالث

 .وعلى اهلل التوفيق... فالمهم البداية... خلل المسيرة

 ؟ لماذا اآلل واألصحاب، وهنا يبرز سخال
ألنهم نصروا ، بسبب فضلهم: ونقول جواباا على ذلك السؤال

، ونقلوا لنا القرآن كما أنزل، ونشروا الدين، وناصروا الرسول، الدين
وقد امتدحهم القرآن الكريم بآيات كثيرة ، السنة كاملة نقية ونقلوا لنا

 .ووصفتهم السنة المطهرة بخير القرون
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 ؟ ولكن لماذا تكمن الوحدة الوطنية في هدي اآلل واألصحاب
والسور الدفاعي األول المنطلق إلى وحدة ، ألنها السور الخامس

 .األمة
 : أبرزها، وبالطبع لكل عمل تحديات

 .الممارسات الطائفيةــ  1
 .الممارسات القبلية ــ 2
 .الممارسات الحزبية ــ 3

النموذج  التي تدعم هذا> دوائر االنتقاء< لدوائر االهتمام وهنا نتطرق
 : الرائع
 .شموله منهج الحياةومن حيث مرجعيته لألمة > القرآن الكريم<
 .لألمة من حيث تفصيلها للقرآن الكريم ومرجعيتها> السنة النبوية<
واآلل  ‘بما حوته من تغطية لموضوعات المصطفى > السيرة<

 .وعلقتهم الحميمةواألصحاب 
والخالفوووة ، الرسوووالة الخاتموووة :وهوووي، بوووأهم مشوووتمالته> التووواريخ<
 .وإيجابيات التاريخ اإلسلمي، والفتوحات اإلسلمية، الراشدة

وتوصيات  ،ال يمكن إغفالها بحال ونصل هنا إلى ينبغيات أساسية
ووحدة األمة بشكل عام ، مهمة في سياق الوحدة الوطنية بشكل خاص
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 : في تراث اآلل واألصحاب أال وهي
 .أهمية إبراز النماذج القدوات من تراث اآلل واألصحاب ــ 1
تخفيووف األضووواء علووى الفووتن والبقووع المظلمووة فووي التوواريخ  ــ 2

 .اإلسالمي
 .واألصحابمعرفة المعايير الصحيحة لقبول تاريخ اآلل  ــ 3
 .االستناد إلى الروايات الصحيحة ــ 4
 .تجنب اإلفراط والتفريط في فهم تراث اآلل واألصحاب ــ 5

  >:املربة ميرت<* 

المبرة < وهنا نعرض مقياساا طريفاا وقيماا في الوقت نفسه أسميناه
على غرار ، لقياس المستوى المعرفي بتراث اآلل واألصحاب> ميتر

 .الجوي تسمية الباروميتر لقياس الضغط
وذلك من خلل طرح األسئلة العشرة التالية التي يجيب عليها كل 
فرد في نفسه من باب التقييم الذاتي والوقوف على المستوى المعرفي 

ويضمر اإلجابة في نفسه ليقيس ، بتراث اآلل واألصحاب كل على حدة
 : وهذه األسئلة هي، مستواه المعرفي ذاتياا من عشر درجات

 ؟ هم آل البيت ومن هم الصحابة من ــ 1
 ؟ من العشرة المبرون بالجنة ــ 2
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 ؟ من أصحاب الكساء ــ 3
 ؟ من أصحاب بيعة الرضوان ــ 4
 ؟ من أول فدائي في اإلسلم ــ 5
 ؟ ولدني أبو بكر مرتين: من القائل ــ 6
 ؟ أنا ابن الخليفتين: من القائل ــ 7
 ؟ من هو سيد الشهداء ــ 8
 ؟ ما علقة القرابة بيننا وبين زوجات المصطفى  ــ 9

 .ن هن  سيدات نساء العالمينم ــ 10
 هووول عووورف كووول واحووود منوووا مووودى إلماموووه بتوووراث اآلل... واآلن
 ؟ وما الذي يجب عليه نحو هذا التراث العظيم؟ واألصحاب

 : ومن أبرز مالمح عمل المبرة وأسباب نجاحها في الوقت نفىه
 .التعاون مع الجميع واستقطاب جهود كل متعاطف *
 .البحثيالتخصص في اإلطار العلمي  *
الصبغة الدعوية للعمل دون مواجهات فكرية وال ممارسات  *
 .سياسية
 .التعاون المحلي مع األجهزة الرسمية *
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 .التعاون اإلقليمي مع الجهات المناظرة *
وفلسفتها  تالزم اسمي اآلل واألصحاب في اسم المبرة وشعارها *

 .المنعكسة على إصداراتها
 .اعتماد اإلغاثة الفكرية ال المادية *

 : فإن أبرزها البشارات والثماروإذا تحدثنا عن 
o  ـــراث اآلل وجـــود مرجعيـــة لألفـــراد والمؤسســـات المهتمـــة بت

 .واألصحاب
o  ازدياد الوعي بتراث اآلل واألصحاب بتوافر األدوات الدعوية

 .بشأن تراث اآلل واألصحاب
o  إبراز نموذج دعوي تتعاون معه األجهزة الرسمية حيث لمست

 .ووسطية وجدية منهجه المتزنعن قرب مصداقية 
o  تقديم مشروع اجتماعي ديني وطني بشكل إبداعي في الوقت

 .المناسب من عمر الوطن واألمة
o  استقطاب كثير من الجهود المشتتة ذات الصلة من األفراد

 .والمؤسسات لتصب في معين واحد
 : ومنها ولكنَّ هناك أيضًا بعض التحديات

 : الىواء على والشيعي الىني المجتمعين على المبرة  طاب حداثة *
لم يتعود المجتمع الكويتي بمكونيه السني والشيعي على التفصيل 
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في أدبيات تراث اآلل واألصحاب بالشكل المقصود له أن يكون من 
، خلل طرح المبرة بما يؤكد العلقة الحميمة بين اآلل واألصحاب

، المبرة متحيز ألحدهما وبالتالي كان يعتقد البعض من الطرفين أن طرح
والمبرة ، وكأن كل منهما مختص بأحد المكونين في المجتمع الكويتي

تؤكد في هذا السياق أن جميع آل البيت والصحابة األخيار األطهار 
 .األبرار هم رموز للمجتمع المسلم ال لبعض مكوناته فقط

وقد تم تجاوز هذا التحدي بالمصابرة على الشرح في الوسائل 
لمية المتاحة المقروءة والمسموعة والمرئية حتى بدأت تتضح اإلع

 .معالمها مع الزمن

 : المحددات المالية وقلة الموارد *
بسبب عدم وضوح التأصيل الشرعي لدعمها مادياا على غرار بناء 

 .المساجد وكفالة األيتام وحفر اآلبار
، فهناك أحاديث صريحة يسمعها الكبير والصغير والمرأة والرجل

مثل تلك ، وهي تحث صراحة على أنواع محددة من األعمال الخيرية
ليذكر من بنى هلل مسجداا <: ومنها، التي تحث على بناء بيوت اهلل تعالى

 .(1)>في الجنة بنى اهلل بيتاا ، فيه اهلل 
: ‘قوله : ومنها، أو تلك التي تحث صراحة على كفالة اليتيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 19440رواه اإلمام أحمد، ح ) (1)
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وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما > أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا<
 .(1)شيئاا 

في <: ‘قول المصطفى : ومنها، أو تلك التي تحث على السقيا
 .(2)>كل ذات كبد رطبة أجر

وهذه األحاديث توجه المسلمين كبيرهم وصغيرهم إلى األنواع 
 .التقليدية المعروفة المذكورة وهناك غيرها مثلها

أما موضوع عمل المبرة وهو إبراز تراث اآلل واألصحاب وتطويق 
بشكل  فهو داخل، فل يوجد ما يحث عليه من نصوص صريحة: الطائفية

وذلك فقط في اعتبار من يفهم لغة المبرة ، عام في عموم الخيرات
وبالتالي من يميز أن الصور التقليدية من األعمال ، وأهدافها الجليلة
 .بها كثير من المسلمين في شتى أنحاء العالمالخيرية كفيل 

وبشكل طبيعي نجد أن داعمي المبرة جلهم بأغلبيتهم الساحقة هم 
 .من الشباب الواعي لمثل هذه األهداف النبيلة للمبرة

 : واألحداث التاريخية المواقف تجاه الىابقة االجتماعية الرواسب *
إقصائياا لقد اعتاد الطرح الفكري عند البعض أن يكون طرحًا أحاديًا 

لذا لم ، وذلك حين ينطلق من منطلق طائفي بغيض، للطرف اآلخر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5304رواه البخاري، ح ) (1)
 (. 2466رواه البخاري، ح ) (2)
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فنجده يصاب بداء ، يستوعب الطرح الفكري االبداعي المستجد للمبرة
ألنه لم يستوعب ، التصنيف والتعصب منذ بداية تلقيه لفكر المبرة

، بل كان ينظر إليها بنظرة أحادية موتورة، ية الحساسةاألحداث التاريخ
وهذا تحدٍّ يحتاج إلى صبر ومصابرة مع الوقت حين يثبت الطرح 

 .الوسطي المعتدل للمبرة دون تعصب

 : المدارس الفكرية المختلفة لذرية آل البيت في الوقت المعاصر *
واكتفائها ، رغم عدم تركيز المبرة على أنساب آل البيت المتأخرين

باالهتمام بأنساب آل البيت المتقدمين ومن القرن األول بالتحديد بما 
يرد بعض الشبهات التي أثارها المستشرقون وأعداء اإلسلم حين طعن 
بعضهم بأنساب بعض أجلء الصحابة وأمهات المؤمنين رضي اهلل عنهم 

إال أن تلقى ذرية آل البيت المتأخرين قد اختلف حسب ، أجمعين
لخلفية الفكرية التي اقتنعوا بها بين سلفي الفكر وصوفي الفكر ومستقل ا

وبالتالي ، لذا كان فهم فكر المبرة متبايناا حسب تلك الخلفية، الفكر
، كان فهمهم للدور المنشود من المبرة يختلف حسب خلفياتهم الكفرية

وهذا ما يسبب بعض االشكاالت التي أمكن تجاوزها وهلل الحمد 
وهو الطرح ، اد عن مواطن الخلف وطرح ما يجمع وال يفرقباالبتع

 .المعتاد في الفكر الوسطي الرسمي واألهلي
 : أما عن مواردنا المالية فهي

 .المبالغ المخصصة من قبل المؤسسين ــ 1
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الصدقات والوصايا واألثلث والهبات وأية مساعدات أخرى  ــ 2
 .تقدم للمبرة في سبيل تحقيق أهدافها النبيلة

 .في مصرفها السابعالزكاة  ــ 3
وهي تلك األموال التي >، األموال المجنبة< أموال التطهير ــ 4

تفرض تعاملتها األصلية على البنوك اإلسلمية في بنوك ربوية بالدول 
 .األجنبية فتطهر أموالها من أرباحها

كيف ندعم عمل : هو، ولكن الذي يهمنا جميعاا ويهم كل مسلم
 : فنقولونجيب على هذا السؤال ؟ المبرة

بالدعاء والتشجيع والتبشير بالفكرة على  الدعم المعنوي: أوالً 
 .األقل

 .الزكاة أو التبرع أو االستقطاع الشهري بالدعم المادي: ثانياً 
بتوزيع إصدارات المبرة ونشر منهجها ونشر  الدعم الدعوي: ثالثاً 

 ،الدروس النسائية: اإلصدارات واالستقطاعات في األماكن العامة مثل
 .واألقارب، مواقع العمل الرسمي والشعبي
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 فلسفة تسمية املربة وتصميم شعارها
 

، وأن العبرة بالجوهر ال بالمظهر، رغم أنه ال مشاحة في التسمية
 .إال أنه من المناسب إلقاء الضوء على سبب اختيار اسم المبرة

في  حين انقدح، لقد كانت هذه التسمية من توفيق اهلل تعالى لي
وقد تحريت أقصر صيغة ممكنة للتعبير عن التلحم ، ذهني هذا االسم

كما كان هذا واقعهم في يوميات ، المقصود إليه بين آل البيت والصحابة
 .حياتهم حين كانوا ينهلون من معين المدرسة المحمدية الشريفة

إن هذا االقتران بين اآلل واألصحاب مقصود لذاته لتبيان التلحم 
بين الشرعيتين إللغاء الحاجز المصطنع الذي وضعه البعض الكبير 
فآل البيت كانوا على رأس ، خصوصاا وأنهما مندمجان تماماا ، بينهما

فهذا علي وفاطمة وحمزة وجعفر ، الصحابة رضوان اهلل عليهم أجمعين
إال ، والعباس رضي اهلل عنهم أجمعين ينطبق عليهم تعريف الصحابة

وهكذا ، الحسن لقرابتهم من المصطفى أننا نقدمهم في الذكر 
تناقلت األجيال في استهلل خطبها وكلمها وكلماتها لقب اآلل 

 ‘واألصحاب بمختلف الصيغ المستخدمة على رسوله الكريم 
وعلى آله : <بصيغتها المعروفة المختلفة فيأتي بعدهما العطف المشهور

 >.وصحبه أجمعين
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فهو على . المستخدم للمبرةوهذا ما كان مقصوداا في الشعار 
ة والمحبة  بساطته يعكس التلحم الكبير والتكامل العظيم واألخو 

تحت أستار الكعبة المشرفة لتعبر عن  المتمثلة في اليدين المتصافحتين
جميع األنواع المحتملة من االندماج والتعاون والتكامل بين أي طرفين 

 .محتملين في أدبيات تراثنا اإلسلمي
اإلطار اإلداري المناسب : وبكل بساطة، فهي> مبرة< تسميةأما 

حيث تتيح ، في اإلجراءات اإلدارية المتبعة في دولة الكويت بلد المنشأ
البدائل المعمول بها في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل إحدى 

 >.مبرة< أو> جمعية<: تسميتين
بأن : لنقو، ولغير الكويتيين خصوصاا ، وللقارئ الكريم عموماا 

اإلجراءات والضوابط المتبعة في تشكيل المبرة وآلية عملها هي أبسط 
حيث ثمة اختلف في الحجم وشروط ، بكثير في المبرة دون الجمعية

وكلها في ، اإلنشاء وآلية العمل واستدامة التشكيل وبساطة اإلدارة
 .المبرة أبسط في الجمعية

> لجنة< أو> رابطة< أما التسميات اإلدارية المحتملة األخرى مثل
 .أو أي اسم تنظيمي آخر فليس معموالا بها في هذا السياق

ولئن كان من تداعيات ذلك انصراف ذهن البعض من ميل العمل 
 وهي مصدر تسمية >،بر< إلى الطابع الخيري المستقى من كلمة

المواطنين  وهذا بالفعل ما قد يحصل أحيانًا حين يتساءل بعض >،المبرة<
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فيتم التوضيح بأنها ، المساعدات المالية التي تقدمها المبرة الكرام عن
ثم مع الوقت انتشرت التسمية ، معنية باإلغاثة الفكرية ال اإلغاثة المادية

. وأخذت حيزها من الواقع فاختفى هذا التساؤل تماماا من أرض الواقع
والعبرة بالجوهر ال > ال مشاحة في التسمية< وعلى كل حال وكما بدأنا

 .ر اسمها وداللتهسوأعمال أية مؤسسة هي التي تف، بالمظهر
من  فتحًا ربانيًا هدانا اهلل قد جاءت تلك التسمية ونعتقد جازمين أنه 

فالحمد اهلل رب ، األسماء للتعبير عن المعنى المقصود خالله إلى أفضل
 .العالمين

 .وهو الهادي إلى سواء السبيل... واهلل الموفق إلى كل خير
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 ؟ ملاذا مربة ال جعية
كان يمكن لمؤسـسي : وعطفاا على ما ذكرناه في النقطة السابقة

، إنشاء المبرةالمبرة المضـي  في إجراءات إنشاء جمعية عوضاا عن 
وكلهما يوفران للمؤسسين هامشاا كبيراا مشتركاا من الحركة واإلنجاز 

 .لتحقيق األهداف المطلوبة
نقول ذلك وتصنيف العمل األهلي المسموح في دولة الكويت 
تحت مظلة وإشراف مباشر من وزارة الشئون االجتماعية والعمل 

 .الموقرة يسمح بهذين الشكلين المشهورين
 .اختيار الشكل األبسط واألسرع إنشاءا فتم 

الشكلين  ولعله من المناسب في هذا السياق بيان المقارنة العامة بين
 : المتاحين في العمل المؤسسي

بينما يتم إشهار ، يتم إشهار المبرة بعشرة مؤسسين على األقلــ 
 .الجمعية بخمسين مؤسساا على األقل

ؤسس الجمعية بقرار من بينما ت، تؤسس المبرة بقرار وزاريــ 
 .مجلس الوزراء الموقر

بينما يتم حل ، وبشكل طبيعي يتم حل المبرة بقرار وزاريــ 
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 .الجمعية بقرار من مجلس الوزراء الموقر
بينما يسمح للمبرة بتلقي ، يسمح للجمعية بجمع التبرعاتــ 

 .الهبات والمساعدات دون السعي في جمع التبرعات
بينما ال يسمح ، للجمعية القيام بأنشطة خارج البلد يسمحــ 

 .للمبرة بأنشطة خارجية
ولم ، العمل في الشكل األبسط ــ وال تزال ــوقد اختارت المبرة 

، وهي تؤدي أعمالها بكل سهولة ويسـر، يعقها أي فارق مذكور أعله
ا يتحقق لها من خلل استقطابه> اإلقليمي والدولي< ألن البعد الخارجي

وبالتحديد وزارة ، لكبار العلماء عندما يكونون ضيوفاا على الكويت
والتي تستحق منا اإلشادة والشكر في هذا ، األوقاف والشئون اإلسلمية

بحيث تكون في األغلب ، الصدد على تعاونها الكبير في هذا المجال
 .أساسياا من برامج ضيوف الوزارة األعم زيارة المبرة جزءاا 

للمبرة  العالم الخارجي وعالقاته الخارجية تأتي: أو مزايدة فبال مبالغة
وهذا يؤكد الرسالة ، وال ترحل المبرة إليها خارج الكويت، في الكويت

العالمية للمبرة ألنها تخص كل المسلمين واهتماماتهم الحيوية في مجال 
 .تراث اآلل واألصحاب
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 منهجية تسمية إصدارات املربة 

 وتصميم أغلفتها
 

 : ضوابط اختيار األمساء أو العناوين: أواًل* 

 .ووضوح داللته، اختصار العنوان بقدر اإلمكان ــ 1
 .انسجام العنوان مع المحتوى ــ 2
 .االتصاف بالطرح واإليحاء اإليجابيين للمحتوى ــ 3
 .تجنب العناوين االستفزازية لآلخرين من سائر الطوائف ــ 4
تجنب ما يمكن إساءة فهمه واتخاذه حجة ودليلا على  ــ 5

 .التطرف والطائفية والتحيز من قبل أي طرف آخر
ذات السجع المعقول ) استحباب استخدام العناوين المقفاة ــ 6
 (.المتكلف وغير

 : على كل من يستحق لهذا اللقب مثل> اإلمام< لق لقبإط ــ 7
o  جميع أئمة أهل البيت الكبار المت بعين، وعدم االقتصار على

 . بعضهم دون سائرهم
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o المتأخرين ابتداًء من الصحابة حتى، أئمة أهل السنة والجماعة .
، واإلمام جعفر الصادق، واإلمام مالك، اإلمام الحسن المثنى: فيقال
 .الحافظ المزي واإلمام
االقتصار  بما يوحي> اإلمام< االنتباه إلى حساسية إطالق لقب ــ 8
 مثل اختيار) واختيار ما ال يوحي بذلك من الصيغ الكثيرة المتاحة، عليه
بما قد يثير مؤيدي > إمام أهل البيت في زمانه< بدالا من> اإلمام القدوة<

 (.غير هذا اإلمام

االتفاق على عنوان اإلصدار بين اللجنة العلمية وإدارة  يتم ــ 9
وال يسمح بتغييره بعد استصدار رقم اإليداع ورقم ، المبرة بشكل نهائي

 .منعًا لإلحراج المتكرر ووالتصنيف لدى مكتبة الكويت المركزية الوطنية 

 : ضوابط تصميم أغلفة إصدارات املربة: ثانيًا* 

 .على اليمين من األعلىيكون شعار المبرة دائماا  ــ 1
اإلصدار  ورقم، االلتزام بذكر عنوان سلسلة اإلصدارات المعنية ــ 2

 .بين قوسين بعده
 .تناسق األلوان وتناسبها ــ 3
 .اختيار الخطوط الواضحة غير المعقدة ــ 4
عدم إبراز أسماء الخطاط والمصمم بشكل كبير يلفت نظر  ــ 5
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الخطاط ويكتب اسم المصمم أو ، القارئ ويشوش على داللة الغلف
في الصفحات الداخلية األولى في موقعها المناسب حسب األعراف 

 .المتبعة
الكتاب  االستفادة المثلى من الغالف الخلفي إما بذكر خالصة ــ 6

 .أو بتذكير القارئ باإلصدارات األخرى للمبرة، أو نبذة عنه
داللة  له ــبقدر اإلمكان  ــاحتواء الغلف على صورة أو رسم  ــ 7
ويستحسن أن تكون لها علقة ( الخ... وردة ــكتاب  ــمصحف ) معبرة

 .مباشرة بالموضوع
 .التماثل بين الغلف الداخلي والخارجي ــ 8
قابلية التصميم ألن يقدم إلى المطبعة على شكل قرص مدمج  ــ 9

 .واالستفادة منه لموقع االنترنت
 : االلتزام بسلسل محددة لإلصدارات مثل ــ 10

o سلسلة سير اآلل واألصحاب. 
o سلسلة تحقيق التراث والمخطوطات. 
o سلسلة إشكاالت وحلول. 
o سلسة العلقة الحميمة وبين اآلل واألصحاب. 

األغلبية  اختيار تصميم الغالف مسألة اجتهادية يؤخذ فيها رأي ــ 11
 .في مجلس اإلدارة واللجنة العلمية
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 تراث اآلل واألصحاب 
 راية يلتفُّ حوهلا مؤسسو املربة

عن : من السبعة الذين يظلهم اهلل في ظله يوم ال ظل له إال ظله
سبعة يظلهم اهلل في ظله يوم ال ظل <: قال ‘عن النبي  أبي هريرة 
قلبه معلق ورجل ، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة اهلل، إال ظله
ورجل دعته ، ورجلن تحابا في اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه، بالمساجد

ورجل تصدق بصدقة . امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف اهلل
ورجل ذكر اهلل خالياا ، فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه

 .(1)متفق عليه> ففاضت عيناه
اجتمع مؤسسو المبرة : أقولها وبكل ثقة، وهلل الحمد والمنة

يحدوهم تحقيق األهداف العظيمة النبيلة ، وأعضاؤها على الحب في اهلل
وأي حافز أقوى ؟ وأي رابط أوثق من رابط العقيدة، التي تصدوا لها

 ؟ من حافز الدعوة إلى اهلل تعالى
، مختلفة كيف ال وهم أصحاب رسالة اجتمعوا من خلفيات وظيفية

حداهم  اجتماعية متعددة حوتها هذه الدعوة بعد أنوانتماءات وارتباطات 
هذا الوطن الحبيب الذي هيأ لهم أسباب النجاح بما يتميز من هامش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/715( 1031ومسلم برقم ) 234( /629برقم )أخرجه البخاري  (1)
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 .الحريات والعمل األهلي المفتوح المنفتح المتفتح
فالعبرة في العمل هي ، ولم يكن التنوع في الشريحة العمرية عائقاا 

 أحسبهم إال أنهم قد وال، القدرة على العطاء في مجال عمل المبرة
واختاروه بالتحديد ضمن طيف واسع من ، وطنوا أنفسهم لهذا العمل

 ــ المجاالت المتعددة المتاحة في مجتمع حر مثل المجتمع الكويتي
 .وحديثنا فيه مجروح

 قد تمت خدمته بشكل كبير في  إن ميراث المصطفى
، والتاريخ أدبيات التراث اإلسلمي العريض من خلل السيرة والفقه

بل إننا نجد ، وال يكاد يخلو علم شرعي من الهدي النبوي الشريف
 .سائر العلوم الشرعية تتمحور حوله

أما تراث اآلل واألصحاب فهو خير استكمال وتدعيم للتراث 
وهم خير جيل ، النبوي الشريف باعتبارهم جميعاا خريجي مدرسة النبوة

 .تربى علي يديه الشريفتين
واألصحاب  التراث اإلسالمي العام يجد أن تراث اآللوالمتمعن في 

، التأصيل والتوثيق لم تتم خدمته بشكل كامل باعتبار احتياجه لمزيد من
فما أنجزته المبرة على سبيل المثال ال الحصر يسد ثغرات كثيرة 

ويقدمه أيضاا بشكل يتناسب وأهمية ومكانة ، ومتعددة في هذا التراث
 .عليهم أجمعينأصحابه رضوان اهلل 
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 عرش مرتادفات جيلة يف تسمية عنوان الكتاب
 : لقد اجتهدت في تسمية هذا الكتاب بعنوان

غير أن محتواه > اآلل واألصحاب إبداع دعوي معاصرمبرة < ــ 1
من التنوع في زواياه المتعددة يجعلني احتار في عناوين مرادفة تصلح 

 .ومنها هذه المترادفات العشر، ألن تكون عناوين أخرى لهذا الكتاب
 .توثيق التجربة الدعوية لمبرة اآلل واألصحابــ  2
 .ي فريدنموذج دعو... مبرة اآلل واألصحابــ  3
 .إضافة حضارية في تاريخ الدعوة اإلسلميةــ  4
 .وحاضر واثق، تاريخ مشرف: مبرة اآلل واألصحابــ  5
 .قصة نجاح: مبرة اآلل واألصحابــ  6
 .مبرة اآلل واألصحاب نموذجاا : العمل الدعوي المؤسسيــ  7
 .حلم يتحقق... مبرة اآلل واألصحابــ  8
 .الدعوي المؤسسينموذج ناجح في العمل ــ  9
 .الفتح الرباني في نشر تراث الصحابة وآل البيت الكرامــ  10
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 نشوة تصحيح املفاهيم املغلوطة
كم هو جميل شعورنا حين نرى تصحيح المفاهيم المغلوطة بعد 

 .االطلع على أعمال المبرة وهلل الحمد والمنة
المواقف الجميلة التي حصلت للدعاة إلى  وكم هي متعددة تلك

 .الخير ونشر تراث اآلل واألصحاب في المبرة
: وكم هو مؤثر، وكم هي مزيلة للتعب الناشئ من الجهد والمتابعة

حين تكاد تدمع عين أحدهم حين يكتشف أن علياا رضي اهلل عنه وأرضاه 
كلهم قد سموا أحد أبنائهم ، وابنيه السبطين ريحانتي المصطفى 

ابني عمر  كنت أنوي تسمية: فيتأثر قائلا ، باسم عمر بن الخطاب 
ولكن أهلي منعوني ، ولم أكن متشدداا مذهبياا ، منذ ربع قرن من الزمان

واآلن عندما رافقت ، فاطلعي الديني بسيط، ومرت األيام، من ذلك
أعطوني هذه ، حقيقةاكتشفت هذه ال، أحد أصدقائي الكويتيين لزيارتكم

 .األدبيات ألريها أهلي ففيها األدلة من مراجعنا الرئيسية
وتحدثت إلخواني ، وبعد انصرافه راشداا تحلقنا عند مدخل المبرة

واهلل لو لم <: حينها وقد اهتز كياني لهذه الكلمة وتأثرت فرحاا بها قائلا 
الرجل عن يكن من جهدنا في تأسيس المبرة سوى تصحيح مفهوم هذا 
 >.تسميات آل البيت األطهار رضوان اهلل عليهم أجمعين لكفانا

 .وغيره الكثير بحمد اهلل وتوفيقه، كان هذا مجرد مثال
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ها األعراق هدُّ  ثقافة املربة ال َت 
اإلدارة  أعضاء مجلس: يقف وراء نجاح المبرة... والمنةهلل الحمد 
والباحثون وبقية الموظفين من الجنسيات الكويتية ، من الكويتيين

والمصرية واالردنية والعراقية والسنغالية والموريتانية والمغربية والهندية 
وذلك في تناغم (، بدون) واألفغانية وكذلك من غير الحاملين للجنسية

وإن كان ال ، تشهد فيه المبرة شقاقاا وال حتى اختلفاا يذكرلم ، مبارك
 .يخلو من عوارض ما يصدر عن سائر البشر من وقفات عابرة هنا وهناك

، إن ثقافة المبرة لم تعترف باختلف الجنسية وال العرق والجنس
وها هي اللجنة النسائية هي األخرى تشهد مثل هذا التنوع بنجاح وهلل 

 .الحمد والمنة
كيف ال وثقافة المبرة مستمدة من تراث اآلل واألصحاب الذين 

ة والتعاون على البر والتقوى ولو وصل ، كانوا أسوات حسنة في األخو 
لما كانوا مستهدين بشعارهم ؛ من أهل المبرة غير هذا التآلف والتعاون

 >.مبرة اآلل واألصحاب< في
 



ر اإلنجاز
ْ
 بين يدي ِسف
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ر اإلجناز  (1)بني يدي ِسف 

، للمبرة هذه خاطرة في صدر الحديث عن اإلنجازات الطيبة والكبيرة
وفي فترة قصيرة من ، وقد سبق أن كتبتها بقلب مفعم بالغبطة والسرور

... عمرها والحمد هلل رب العالمين نلهج بها ثناء على ربنا سبحانه
واجتماع شملنا المتناسق المنسجم ... إلى فكرة المبرة أوالا  الذي وفقنا

يسفر عن بناء مشيد يسر الناظرين وهلل ... لتأسيسها في تكامل بن اء
 .الحمد والمنة

 : احلمد هلل رب العاملني

هلل سبحانه الذي ... ومن أعماق أنفاسنا... نلهج بها بملِء أفواهنا
التي ... مبرة اآلل واألصحاب... اصطفانا لتأسيس هذا الصرح المبارك

صعيٍد  وا علىوكأفراد هب  ، نذرت نفسها كمؤسسة لها شخصيتها االعتبارية
والنهل من معين هديهم الذي ال ، واحٍد لخدمة تراث اآلل واألصحاب

 .ينضب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الذي األوللقد ك تب هذا االستهلل للتقديم لكتاب )ِسفر اإلنجاز( اإلصدار  (1)
إلنجازاتها  أصدرته المبرة بمناسبة مرور نحو ست سنوات على تأسيس المبرة، راصداً 

 ونجاحاتها.
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 ...واحلمد هلل

 ...ثم احلمد هلل

هو هدي اآلل ... من ثغر مهم... الذي وفقنا لخدمة دينه العظيم
كيف ، الذي يمثل حجر زاوية في أركان الدين القويم... واألصحاب

 ؟ وثبتوه، وناصروه، ال وقد نصروا المصطفى 

 .ونقلوا لنا القرآن الكريم سليماا من التحريف
 .والسنة المشرفة بل خلط وال َدَخن

 ؟ كيف ال

 وقد قدموا أرواحهم في سبيل إيصال رسالة اإلسلم إلينا لنرتشفها
سلسبيلا سائغاا في عصر أحوج ما نكون فيه إلى دليل مرشد يهدينا 

ات الخطوب دلهم   .السبيل بين م 
فهو يعكس اإلنجاز الذي يحق ألصحابه ... أما هذا السفر الكبير

 .أن يفرحوا به في زمن قياسي ليس بالكثير
 .إذا ما قارناه بأعمار المؤسسات وإنجازاتها

 .وألنه يعكس حجم اإلنجاز
 .شكل اإلنجازو

 .وطبيعة اإلنجاز
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 .وخطاب اإلنجاز ولغته
 .ومنطلقات اإلنجاز وبديهياته

 .والروح الجماعية في تحقيق هذا اإلنجاز
 .واإلشفاق الكبير على ح سن تنفيذه

 .والرغبة الشديدة في إنجاحه
ثم إيصاله إلى أكبر قدر ممكن ليستفيد منه الجميع بشكله الحالي 

 .المطبوع
الموقع  في( اإلنترنت) اإللكتروني على الشبكة العنكبوتيةأو بشكله 

 .اإللكتروني للمبرة
لو تفرغ ، وأغزر بحراا ، ولقد كان من اليسير أن يكون أكبر حجماا 

العاملون في المبرة والباحثون في مركز البحوث والدراسات بها للتأليف 
جاز ولكن وهلل الحمد نحن نرضى بهذا المقدار من اإلن، والنشر فقط

نزور ... رغم ما كان يصاحبه من مشاغل كثيرة كنا ننزل فيها إلى الميدان
... الضيوف ونستقبل... الناس في مجالسهم ومنتدياتهم االجتماعية

لنشرح لهؤالء جميعاا منهجية المبرة ... والوفود الرسمية واألهلية
وأهم ... وأبرز إصداراتها... وأهدافها وسياسات عملها وآلية إنجازاتها
كما كنا نسافر إلى البلد العربية ، البشارات والثمار كحاصل للعمل فيها

واإلسلمية والعالمية للتعريف بالمبرة وفكرها وتقديم الدورات التثقيفية 
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فهذا . في تراث اآلل واألصحاب وهديهم رضوان اهلل عليهم أجمعين
 .كله كان على حساب اإلصدارات المطبوعة

ح التعاونية العالية ألعضاء مركز البحوث وذلك فضلا عن الرو
والدراسات الذين ما فتئوا يقدمون الدورات التثقيفية في تراث اآلل 

 .واألصحاب للمبتدئين والمتخصصين على السواء
وهذا ما حاولت إبرازه في هذا الجزء االخير من سفر اإلنجاز من 

 .باب التوازن بين اإلصدارات واألنشطة
المبرة أن نكون عند ح سن ظن أهلنا في وكم يشرفني ويشرف 

... دولة الكويت الحبيبة ودول المنطقة وبلد العالم اإلسلمي أجمع
... فنجد االحتضان والتبني واالنسجام من كافة األجهزة الرسمية

لما لمست من منهج وسطي للمبرة ... والمؤسسات األهلية المناظرة
أال ... بب للوهن فيهايضع يده على جرٍح نازٍف من جسد األمة ومس

 .وهو الطائفية
جة تطويق الطائفية في المنهج الوسطي للمبرة تنطلق من لإن معا

واالستشهاد بأدبيات تراثها بالجزء ، عدم التهجم على ثوابت الطوائف
وهذه المنهجية وهلل . لكي تحكي المبرة لغة األطراف كلها، والصفحة

واحترم ... اف ونشد العدالةالحمد والمنة أدعى للقبول لمن رام اإلنص
إال أنني أنقل ... ورغم أن حديثي في المبرة مجروح. عقول اآلخرين

؛ وبكل تواضع في الوقت نفسه، بكل ثقة... إليك عزيزي القارئ
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شهادات كبار ضيوف المبرة من علماء ومفكرين ودعاة الذين أشادوا 
لشكل وا... بهذا المنهج فحسب بل باإلبداع الذي أنصب في قالبه

وهو بشهاداتهم جميعاا منهج ابتكاري غير مسبوق في ... المقدم فيه
 .المكتبة اإلسلمية وال في الميدان الدعوي

 : عزيزي القارئ

ولكنه شعور بالغبطة البد من ، وليس المقام مقام إطالة واستفاضة
 >.وأما بنعمة ربك فحدث<: التعبير عنه من باب

، فذاك على الخلق محال... الكمال وإن كنا ال ندعي أننا بلغنا
 .وهو مخصوص لرب العزة والجلل
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 جملس اإلدارة: اذلراع اإلداري
للمبرة ثلة من المتحمسين إلحياء  بحمد اهلل وتوفيقه قدر اهلل 

فأسسوا المبرة وأداروها بحمد اهلل وتوفيقه خير ، تراث اآلل واألصحاب
 خئ حئ جئ}: قول اهلل تعالى وتأولوا، إدارة وفق اجتهادهم وقدراتهم

وقوله  ،(2){جخمخ مح جح مج حج مث} وقوله تعالى ،(1){مئ
 خص حص مس خس حس جس}: ومع قوله تعالى: تعالى

وأي شهود للعمل أعلى وأفضل من هؤالء الشهود  ،(3){مص
فتأمل ، لذا حرصوا على اإلتقان، اهلل ورسوله والمؤمنون: على عملهم
 جس مخ جخ}: وقوله تعالى ،(4){ٰذ يي ىي}: قوله سبحانه
إن اهلل <: كما تأملوا قول المصطفى  ،(5){مس خس حس

 >.يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه
وال أبالغ حين أن أقول إن أسباب النجاح في عمل مجلس اإلدارة 

، فكانت ثمار عملهم يانعة، بحمد اهلل وتوفيقه قد توفرت في عملهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 16سورة التغابن اآلية ) (1)
 (. 286البقرة اآلية ) سورة (2)
 (. 105سورة التوبة اآلية ) (3)
 (. 134سورة آل عمران اآلية ) (4)
 (. 90سورة يوسف اآلية ) (5)
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 : ومن أهم هذه األسباب هذه الصفات العشر
 .بالفكرة اإليمانــ  1
 .اإلخلص هلل تعالىــ  2
 .االنسجام والتفاهمــ  3
 .إنكار الذاتــ  4
 .التركيز على الهدفــ  5
 .المثابرة عبر السنينــ  6
 .الحرص على مصلحة العملــ  7
 .الحضور االجتماعي والتواصل مع فعاليات المجتمعــ  8
 .الخبرة اإلداريةــ  9
 .المبرة وخارجهاالعلقات الجيدة داخل ــ  10

وقد التزم مجلس اإلدارة بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة في وزارة 
كما وثقوا العلقة بشكل ، والعمل في جميع تفاصيلها الشؤون االجتماعية

دائم مع المسؤولين المعنيين في إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية في 
باقتدار التكامل  كما أدار المجلس، الوزارة بجميع األشكال الممكنة

كما مثل ، واإلعلمية والفنية المنشود بين الوحدات اإلدارية والعلمية
 .المبرة خير تمثيل وهلل الحمد والمنة
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 اإلدارة اتلنفيذية: اذلراع اتلنفيذي
تكاملت اإلدارة التنفيذية للمبرة مع مجلس اإلدارة من جملة وبقية 

حيث مثلت عاملا مهماا ، الوحدات العاملة في المبرة من جهة أخرى
 .للنجاح

كيف وقد كانت وال تزال كفيلة بكل األعمال اإلدارية وأعمال 
فضلا ، السكرتارية والتنسيق والمتابعة واألرشفة الورقية واإللكترونية

 .عن أعمال الطباعة التي هي مصب العمل التنفيذي اليومي
والتعاون في ، وقد اتسمت باالنسجام مع الوحدات األخرى

إلى جودة  ــ وبل مبالغة ــ الذي أدى األمر؛ العمل والحرص واالتقان
واعتماده على استخدام ، العمل اإلداري للمبرة من حيث طريقة تنفيذه

واإلخلص للفكرة والتفاني في العمل ، التقنيات اإللكترونية الحديثة
وكم أدى الحرص على اإلتقان في العمل ، مهما كان ثقل المسؤولية

في الدوام أحياناا دون كلل أو ملل أو  والتنفيذ الجاد والسريع إلى التأخر
 .مهما كانت الظروف، أي شكل من أشكال التذمر أو مظاهر االمتعاض

بل إذا اقتضت الضرورة هب الجميع حتى في اإلجازات إلنجاز 
وقد وجودوا أسوة حسنة وهلل الحمد من إخوانهم في مجلس ، المطلوب

 .اإلدارة ووحدات العمل األخرى في المبرة
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 مركز ابلحوث وادلراسات: اذلراع العليم
والدراسات  مركز البحوث: يتمحور عمل المبرة حول ذراعها العلمي

بما فيه من إدارة وباحثين يتميزون جميعاا وهلل الحمد والمنه بمقومات 
 : النجاح العشر ألي مركز بحثي

 .الرسالية واإلخلص للفكرةــ  1
 .الكفاءة في التأهيل العلميــ  2
 .الفهم السليم للغة المبرة ذات الطابع الوسطي المعتدلــ  3
 .االنسجام والتعاونــ  4
 .الدقة واألمانة العلميةــ  5
 .االنفتاح على كافة المراجع والمدارس العلميةــ  6
 .االلتزام واإلحساس بالمسؤوليةــ  7
 .المثابرة في األداء عبر سنين العمل في المبرةــ  8
 .تكامل المشارب في ضوء العمل الجماعي المؤسسيــ  9
 .السلمة من جميع ألوان التعصبــ  10

حوله  وال أزال أعرف بالمركز أنه قلب المبرة النابض الذي تتمحور
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نجازات المبرة وهي إصداراتها إاهتمامات المبرة ألنه مسؤول عن أبرز 
 .التي تخلد فكرتها

في المبرة منهجية علمية واضحة  والدراسات يتبع مركز البحوثو
في البحث والتحليل هدفها الوصول إلى الحقيقة والبعد عن التعصب 

 وقد نجحت المبرة من خلله في، المذهبي الذي يشتت وحدة األمة
وبيان ما كان بين اآلل ، صافياا  نشر تراث اآلل واألصحاب نقياا 

كما نجحت من خلله في ، واألصحاب من محبة وألفة ومصاهرة وقرابة
توظيف كافة المراجع من تراث شتى الطوائف في خدمة الطرح الفكري 

وهلل الحمد فقد تمت ، اعتماداا على الدليل بالمرجع والجزء والصفحة
صدارات إلى اللغات المختلفة وذلك لتتم توعية اإل ترجمة بعض

 .الجاليات اإلسلمية المختلفة بتراث اآلل واألصحاب

 : النشأة* 

مع تأسيس المبرة اتضحت ملمح العمل الدعوي فيها بشكل عام 
حيث كان عدد األعضاء ، بأنها تتمحور حول الجانب العلمي البحثي
فتم التشاور بين ، الميدانيمحدوداا ال يكفي لممارسة العمل الدعوي 

رئيس المبرة مع اإلخوة عموماا وأحد اإلخوة المهتمين باألبحاث 
العلمية في مجال عمل المبرة خصوصاا حول الفكرة والتسمية وكانت 
النواة األولى للعمل قد انطلقت من تحديد باحثين متفرغين للعمل 

ح للشكل البحثي على شكل تفرغ كامل أو جزئي في تأكيد مبكر وواض
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للعمل  والذي يعتمد على التفريغ، المؤسسي للعمل الدعوي للمبرة
وتحديد شكل مؤسسي تتم فيـه إجـراءات العمـل المؤسسي الذي 
يستهدف تحقيق أهداف محددة تتناسب مع تواضع القوى البشـرية 

، في إطاٍر يعتمد على مؤشرات متفق عليها مسبقاا لقياس األداء، العاملة
وكان الباحثون األوائل في مركز ، بقية توابعهابة األداء ووبالتالي رق

واألستاذ بدر ، الشيخ علي حمد التميمي: البحوث والدراسات هم
، ثم انضم إليهم الشيخ عبد المؤمن حفيشة لفترة قصيرة، محمد باقر

ثم بقية الباحثين ، وإبراهيم الشنقيطي، وكذلك الشيخ عبداهلل المصري
والذين يعملون بشكل رئيسي في وزارتي التربية العاملين تباعاا 

يعملون في المبرة بشكل و، واألوقاف والشئون اإلسلمية بشكل أصلي
 .جزئي خارج أوقات دوامهم في الوزارتين

ويعتبر المركز عمودها ، نشأة المبرة نشأ مركز البحوث معولقد 
تهدف حيث يقوم المركز بالعديد من األنشطة المختلفة التي ، الفقري

إلى تحقيق رسالة المبرة الساعية إلى توحيد صفوف األمة اإلسلمية 
مستخدمًا أدوات الكلمة والحجة والمنطق كسالح لتقوية الجانب العقدي 

التعريف بعض  وسنعرض من خالل هذا، والفكري في األمة اإلسالمية
ابتداء من ، مساهمات وإنجازات المركز على سبيل المثال ال الحصر

 .عمل المبرة وحتى تاريخهبداية 
األصحاب على عاتقها القيام بمهمة سامية لقد أخذت مبرة اآلل وو

تتمثل في تجلية المفاهيم الخاطئة من خلل تبيان الحقائق والصور 
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المشرقة للعلقة الحميمة التي تجمع بين اآلل والصحابة الكرام مستعينةا 
للبحث في ، دراساتبالجهود البحثية التخصصية لدى مركز البحوث وال

والمراجع  اعتمادا على ما ورد في الكتب، التراث والسيرة النبوية العطرة
الموثقة عند كل الطائفتين من السنة والشيعة للوقوف سداا منيعاا أمام 
محاوالت بعض الفئات المتطرفة لخلق العداوة وزرع الفتنة بين 

الناصعة في تراث األمة وتغذية الطائفية وتشويه الحقائق ، المسلمين
 .المشرق

، نظرية ال ليةماآلل واألصحاب بطريقة ع خدمة تراثفالهدف هو 
من خالل عدد من اإلصدارات حول المفاهيم الصحيحة في حياة آل البيت 

، واحدة وجمع شمل المسلمين على عقيدة ورؤية، والصحابة 
بحيث ، جعل هذا المشروع مشروع األمة كلهاو، ونصرة النبي 

تستنفر األمة من أجله لما يحمله من رغبة في جمع كلمة المسلمين 
تخدم  والتغاضي عن الخالفات الناتجة عن وجهات نظر ضيقة ال

 .بل تخدم أعداء األمة بشكل أو بآخر، المسلمين وال اإلسلم
وقد سعت المبرة بكل طاقاتها إلى بث هذه الروح في نفوس 

بعث جيل جديد يتمتع بالعافية العقدية وأشارت إلى وجوب ، المسلمين
جيل يرفع راية الوحدة اإلسلمية الحقيقية تحت شعار محبة ، والفكرية

وتحت شعار نصرة اإلسلم ، اآلل واألصحاب من الناحية الدينية
من ، والمسلمين ونهضة األمة فكريّاا وعملّياا واقتصاديّاا وثقافّياا واجتماعّياا 

 .الناحية العملية
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لمشروع أصبح ضرورة وأمانة في عنق كل من ينتمي لهذا ذلك ا
شمل المسلمين  والطاقات من أجل لمِّ  والبد أن تتوحد الجهود، الدين

والحصيف من الناس ال يخفى عليه ما يحيط ، وتوحيد الصف المسلم
ال سيما في هذا الوقت الذي أصبح ، بالمسلمين ومقدساتهم من أخطار
وافتقرنا إلى رؤية واحدة تجمعنا ، لخاصلكل فرد في األمة مشروعه ا

األمر الذي أدى إلى إضعاف المسلمين وتفرقهم ، على مشروع واحد
 .وبمعتقداتهم واستخفاف أعدائهم بهم

واإلشراف على ، ومن مهام المركز وضع السياسة العلمية للمبرة
المكتبة والمنتدى الصحفي نصف الشهري للمبرة في إحدى أبرز 

والمساهمة في ، وإقامة المحاضرات والندوات، الصحف اليومية
كما ، وكذلك المساهمة في استقبال ضيوف المبرة عادة، المعارض

يساهم المركز في المشاركة في معارض الكتاب التي تعتبر فرصة دعوية 
وعادة ما يكون أحد أو بعض الباحثين في مركز ، ال تغفل عنها المبرة

سواء كان المعرض ، المعرض البحوث والدراسات مشاركاا في إدارة
وبالمقابل ، وذلك لبيان فكرة المبرة وسمتها الدعوي، محلياا أو دولياا 

 .القتناء الكتب المتخصصة والجديدة في مجاالت اهتمامات المبرة

 : املوارد البشرية* 

المتخصصين  يعمل في مركز البحوث والدراسات عدد من الباحثين
كما ، المتخصصين في المذاهب والفرقوالسيما ، في العلوم اإلسلمية
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وأحيانا من ، تستعين المبرة ببعض الباحثين المستكتبين من خارج المبرة
حيث يتم التنسيق معهم للقيام بكتابة بعض األبحاث ، خارج الكويت

المقررة سلفاا والمختارة بعناية ودقة في تخصصات ومهام محددة تتعلق 
 .باآلل واألصحاب

الجهود المباركة من داخل الكويت وخارج ولقد أسفرت هذه 
ويجرى اختيار ، المبرة عن السلسل الطيبة التالية من إصدارات المبرة

هذه السلسل بحسب الحاجة لتضم نسقاا متماثلا من اإلصدارات التي 
وتستمر إصداراتها عدة سنوات ، يضمها عنوان واحد وموضوع متشابه

 .طالما وجدت المادة المناسبة لها
 .سير اآلل واألصحاب: لسلسلة األولىا

 .العلقة الحميمة بين اآلل واألصحاب: السلسلة الثانية
 .قضايا التوعية اإلسلمية: السلسلة الثالثة
 .ذرية آل البيت األطهار: السلسلة الرابعة
 .الناشئة في رحاب اآلل واألصحاب: السلسلة الخامسة
 .مختصرات كتب المبرة: السلسلة السادسة

 .إنجازات المبرة: لسلة السابعةالس
 .مرويات تحت المجهر: السلسلة الثامنة
 .اآلل واألصحاب في األدب العربي: السلسلة التاسعة
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 .اآلل واألصحاب في المخطوط العربي: السلسلة العاشرة
 .األحاديث المشتركة بين أهل السنة واإلمامية: السلسلة الحادية عشرة
 .اإلسلم أعلم: السلسلة الثانية عشرة
 .تراث اآلل واألصحاب: السلسلة الثالثة عشرة
 .اآلل واألصحاب في الواقع الكويتي: السلسلة الرابعة عشرة

ضاعف  وقد تمت االستفادة من الكتب واالستكتابات الخارجية بما
وقد بلغ عدد إصدارات ، وقلل من فرض التكرار فيها، إنتاج المبرة

 .إصداراا  35المبرة ما يزيد عن  المستكتبين الخارجيين في إصدارات

 : منهجية الكتابة واالستكتاب* 

، السليمة شك أن الكلمة تلعب دورًا مهمًا في الدفاع عن العقيدة ال
وتبذل فيه ، وهو دفاع مندوب له كل المسلمين بحسب استطاعاتهم

 : وذلك لتحقيق بعض األهداف األساسية التالية، أموالهم وأوقاتهم
بأخيار القرون الثلثة األولى من آل البيت والصحابة  التأسي ــ 1
والتابعين لهم وتابعي  ــرضي اهلل عنهم وأرضاهم أجمعين  ــالكرام 
وما قاموا به من نصرة ، وإبراز دورهم في خدمة الدين، التابعين

 .لإلسلم والمسلمين
تقديم الحقائق المجردة من تراث األمة وفق قواعد الجرح  ــ 2
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واألسانيد  بعيدًا عن القصص الواهية، وشرائط التضعيف والتوثيقوالتعديل 
 .المنكرة
درء اإلفك والبهتان عن سيرة آل البيت وصحابة رسول اهلل  ــ 3

 .وتنبيه الغافلين بالمواقف الوضيئة التي يزخر بها تاريخنا ـ  ـ

، بيان حقيقة الفرق الضالة والطوائف الباطنية ومواقفها ــ 4
 .من فتن وخطط ومؤامرات وكشف عوارها وما تثيره

 .وأد الفتنة الطائفية وتحقيق األمن الداخلي للوطن ــ 5
تقديم المنهج األمثل في تزكية آل البيت وإبراز فضائلهم في  ــ 6

 .ظل الضوابط الشرعية المرعية في هذا المجال
إبراز المنهج التربوي القويم وأهميته في صياغة جديدة  ــ 7

 .ات الطائفيةللمسلم بعيداا عن مزالق التعصب والنزع
استثمار وجود األكفاء من الغيورين على بيان هذ المنهج  ــ 8
دراسات ، تاريخ إسالمي: من ذوي التخصصات العلمية المختلفة، األصيل
، والحديث وعلومه ،تفسير وعلوم قرآن، أصول دين، فقه، دعوة، إسالمية

 .كل في ميدانه ــواالستفادة من هؤالء ، السيرة النبوية
القواعد البحثية بين الشباب الواعد من الكويتيين توطيد  ــ 9
لكل القطاعات التربوية ، وإبداء الرأي وكافة أساليب المشورة، وغيرهم

 .عند التعرض للقضايا ذات العلقة، والتعليمية والدعوية
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 إعادة عرض مفردات التاريخ اإلسالمي بعيدًا عن الغلو ــ 10
 .والتنطع
 العقيدة اإلسالمية الصافية هي المحور الرئيس عند جعل ــ 11

مع تحري اآلداب ، التعرض ألي قضية كانت مثار خلف عند البعض
 .اإلسلمية عند تناول هذه القضايا

بيان الثغرات القائمة في جدار البيت المسلم وإيجاد الطرق  ــ 12
 .الكفيلة لسد هذه الثغرات وامتلك األدوات اللزمة لذلك

ة المواقف واألحداث والشخوص وفق المعايير تمحيص كاف ــ 13
 .التي قام عليها مصطلح الحديث وإشاعة ذلك ونبذ ما عداه

خاصة ، تقديم رسالة إلى كل الغيورين على هذا الدين ــ 14
بأن هذا الميدان هو الميدان ، وكذلك أصحاب الدعوات، األغنياء منهم

يريد إلى  ودعوة من... األهم وسط الصراعات المذهبية القائمة اآلن
 .المساهمة في هذا المجال

 : جماالت املساهمة* 

 ــعلى تعاقب الليل والنهار  ــ إن مجاالت استخدام الكلمة تتجدد
ومن أبرز هذه المجاالت التي نقدمها ، بحسب الظروف البيئية والزمانية

 : لإلخوة الباحثين الذي يودون المشاركة في هذه المجاالت ما يلي
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 : االستكتاب مشاريع: أوالً * 
 : من مثل ما يلي، ويضم مجموعة من المجاالت

ينفي ، بشكل جديد ـ  ـإعادة صياغة تراث آل البيت  ــ 1
وتقديم ذلك في ، مع إبراز كامل تقديرهم وإجللهم، عنهم العصمة

يستقطب ، وجذاب، بأسلوب سهل مبسط، إصدارات متوسطة الحجم
 .جميع الطوائف

في صورة كتب أو  ــإعادة صياغة أهم األدبيات المنتشرة  ــ 2
والمؤلفة أصلا لكشف األغلط واالنحرافات  ــأشرطة كاسيت أو فيديو 

وإعادة إخراج ، وبلغة غير مأنوسة، لكنها مصاغة بصورة حدية، القائمة
هذه األدبيات لتقديمها بصورة مقبولة مع اختيار مفردات اللغة التي 

 .وال تنفر، تجمع وال تفرق
والفكرية  تلخيص أهم الكتب التي تعرضت لالنحرافات العقدية ــ 3

 ثم طرحها في صورة، وتقديمها بعد تهذيبها، بين طوائف المسلمين
 .إصدارات سهلة التداول

 تحوي سيرة من يقف وراء الغلو، إصدار كتيبات صغيرة ــ 4
 لبيان خطورة هذه العناصر على التماسك، والتطرف من المسلمين

 .االجتماعي للمجتمع
عمل بحوث تنشر في كتيبات حول أهمية الكتابة في هذه  ــ 5

 .القضايا حفظاا ألمن وسلمة المجتمع



ة تعكس تكامل العمل  الفصل الثالث: أذرع املبرَّ

 

96 

أن ، تكليف من يملك ناصية الكتابة في مثل هذه القضايا ــ 6
، وبصورة منتظمة، يتابع ما يكتب اآلن في صحف ومجلت ودوريات
المغرضون أو الجهلء  ليصدر الردود المناسبة دحضاا للفرى التي يطلقها

 .والتي قد تنطلي على من ال يملك أثارة من علم، في كتاباتهم
> اإلنترنت< إعداد موقع أو أكثر على شبكة المعلومات العالمية ــ 7

وتفريغ من يكلف بإعداد المواد التي ستنشر وإمداده بكل ما يحتاجه 
 .لمثل هذه المهام

التصور العملي لقيام اإلسراع في إعداد الخطة اللزمة لوضع  ــ 8
 جهد جماعي واضح وعلني قائم على األسانيد الموثقة في صورة

التي أصدرتها > األسرة< أسوة بموسوعة> موسوعة اآلل واألصحاب<
اللجنة التربوية باللجنة االستشارية العليا للعمل على تطبيق أحكام 

هذا و، الشريعة اإلسلمية بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
العمل الموسوعي سيكون اللواء الجامع لكل مفردات القضايا التي 

يعين على تقديم  ــلم ي مأل بعد  ــوسوف يسد فراغاا ، نطرقها اآلن
على التقعيد الطائفي  ــبأسلوب علمي  ــويرد ، المعلومة بأقصـر عبارة

السائد اآلن في الساحة والقائم على إرث الماضي وما حمله القوم من 
 .أوزار وأكاذيب

 : مشاريع توظيف أدوار المخسىات القائمة: ثانياً * 
 : وتضم مجموعة من االقتراحات من مثل ما يلي
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والشؤون  لوزارة األوقاف ووإداريًا  ووإعداد القطاعات التي تنتمي  ــ 1
 ــ موحدةداخل منظومة فكرية  ووكي تقوم بدورها  وو مشكورة وواإلسالمية 

ولعل أبرز المنابر التي ، في تصحيح الفكر القائم على النهج المغلوط
هو منبر ، تملك مساحات كبيرة من التأثير في توجيهات الرأي العام

وهو منبر يحتاج إلى تهيئة مع إعادة نظر في الوظائف ، الخطيب
كما أن القطاع الثقافي بالوزارة يستطيع أن يقدم إسهاماا ، المناطقة به

كالمطبوعات الثقافية ذات المواصفات الخاصة ، أساسياا في هذا المجال
وغيرها ، وكإصدار مجلة ثقافية شهرية تعالج هذه القضايا ذات العلقة

لحاجة التي نرى أن نركز على العاجل من الفائدة ل، من األنشطة الثقافية
موقع هام > الوعي اإلسلمي< ويمكن أن يكون لمجلة، الماسة إلى ذلك

 .إذا أ حسن استثمارها بالصورة التي تخدم األهداف المطلوبة

توجيه قسم من الدراسات العليا في المؤسسات التعليمية  ــ 2
لطرق ، وخاصة رسائل الماجستير والدكتوراه، والبحثية القائمة اآلن
، بمناهج تخدم االنتصار لمذهب أهل السنة والجماعةهذه الموضوعات 

 .والبدء من اآلن بمن يرشح من طلبة العلم للولوج في هذه المجال

، التواصل مع المراكز البحثية في الداخل والخارج وما شابهها ــ 3
المسلم في  واالتفاق على برامج محددة هدفها التصدي لكل ما يحتاجه

راكز في العالم اإلسلمي مستعدة وهناك عشرات من الم، هذا المجال
 .للمساعدة والتجاوب
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إقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات البحث وفق برنامج  ــ 4
في إطار الدفاع عن ، لطرح القضايا ذات االهتمام، محدد سلفاا ، زمني

 .وعقيدة أهل السنة والجماعة ‘صحابة رسول اهلل 

المجلت  في بعض ووحسب اإلمكانات المتاحة  ووتشجيع النشر  ــ 5
الشهرية والفصلية واختيار المؤهلين للقيام بهذا األمر على  ــالسيارة 

 .المستوى المحلي والخارجي

 : االعتبارات املنهجية لالستكتابات* 

مستكتب  وتحدد هذه االعتبارات المنهجية لكل باحث في المبرة أو
 : من خارجها

أو > <ينبغي عند ذكر لفظ الجللة أن يكون مقترناا بـ ــ 1
 .سبحانه ونحو ذلك

> ‘<أو> < ينبغي عند ذكر نبينا محمد أن نذكر عبارة ــ 2
 .فتارة تذكر األولى وتارة الثانية، واألولى التنويع

 >.< أن ي سلم عليهم بصيغة الغيبة ينبغي عند ذكر األنبياء  ــ 3

أن ي ترضى عليهم وال  ‘ينبغي عند ذكر أصحاب النبي  ــ 4
> كرم اهلل وجهه< يختص أحد مهم بالسلم عليه دون اآلخرين أو بعبارة
 .وغيرها من العبارات التي ال يوجد دليل خاص عليها
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ينبغي عند ذكر علماء أهل السنة والجماعة من التابعين أو  ــ 5
 .تابعين التابعين أو الفقهاء السابقين أن يترحم عليهم

مبرة اآلل واألصحاب في تناول موضوع  ينبغي مراعاة منهج ــ 6
الصحابة وآل البيت والذي يقتضي عدم التعرض لطائفة من الطوائف 

ويكون الترجيح راجعاا لما ، وإنما تذكر المسألة بما فيها، بالنقد المباشر
في الكتاب والسنة وتقريرات علماء أهل السنة والجماعة دون التعرض 

 .ألي طائفة أخرى
بتوثيق مراجع البحث كاملة بحيث تكتب  ينبغي االهتمام ــ 7

المحقق إن  ــالمؤلف  ــاسم الكتاب < بنهاية البحث على النحو التالي
 (.سنة الطبع ــالطبعة  ــالبلد  ــدار النشر  ــوجد 

 : ينبغي في المادة المكتوبة أن تكون شاملة لألمور التالية ــ 8
 .كلم علماء اللغةأصل الكلمة واشتقاقاتها في اللغة العربية من أــ 
 .أو المحدثين الفقهاء كالم من الشرعي االصطالحي الكلمة معنى وو ب
ذكر ما ورد في المصطلح من آيات كريمة أو أحاديث نبوية  ــ جـ

 .مع االقتصار على تفسير عالمين من علماء أهل السنة والجماعة للمصطلح
اإلشارة إلى ما ذكر عن المصطلح في التراث العربي  ــ د

واإلسلمي من نكت علمية أو طرائف أو الممارسات الشعبية المرتبطة 
 .بهذا المصطلح مع بيان الموقف الشرعي الصحيح من هذه الممارسات
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كتابة صفحتين إلى أربع صفحات في انعكاسات المصطلح  ــ هـ
 >.إن وجد< على الفقه اإلسلمي

 : ينبغي في المادة المكتوبة أن تكون ــ 9
معتمدة على المصادر الرئيسية في العقيدة والتاريخ واللغة أ ــ 

 .وغيرها من الفنون ال على الكتب المعاصرة
مستفيدة من الكتب المعاصرة في الترجيح أو الجمع أو نسبة ب ـ 

 .بعض األقوال عند الحاجة ال أن تجعل أصاًل فكرة مطروحة في البحث
 .مراعية الدقة في العزو إلى المصادر الرئيسية وضبط األلفاظ وو جو
 .متضمنة شرح غريب الحديث وغريب كالم العلماء في الحاشية وو د
مراعية في المادة المكتوبة كون بعض المصطلحات تحتاج  ــ هـ

أو بعض > أهل البيت< أو> صحابي< إلى نوع من اإلسهاب مثل مصطلح
 >.الخمس< التي تحتاج إلى تحرير مثلالمسائل الفقهية 

ينبغي على الباحثين جمع كل ما يتعلق باآلل واألصحاب  ــ 10
من مصطلحات قديمة ومعاصرة وعدم االقتصار على المصطلحات التي 

 (.مركز البحوث والدراسات) تم إرسالها من قبل
ترسل المادة البحثية بعد االنتهاء منها إلى مركز البحوث  ــ 11

بصيغة الورد في البريد اإللكتروني أو على شكل  والدراسات بالمبرة
 .قرص مدمج
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 مكتبة املربة: اذلراع املعلومايت
من جميل الذكريات التي سبقت إنشاء المبرة أن القناعة كانت 

، الجمهور أهمية إنشاء كيان مؤسسي يستوعب الطاقات ويوحدراسخة في 
، واألصحاب ويكون بمثابة الراية للعمل الدعوي في مجال نشر تراث اآلل

ولكن هذه القناعة كانت تحتاج وقتاا كافياا للقيام باإلجراءات القانونية 
 .واإلدارية اللزمة إلنشاء مثل هذه المبرة المباركة

، اسخة واليقين باهلل تعالى دعونه وفضلهولما كانت القناعة ر
والجزم بأن المسؤولين في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل سيتفهمون 

ابتداء بمعالي الوزير ومروراا باللجنة المكلفة ، ضرورة إنشاء المبرة
بالنظر في شؤون إنشاء المبرات الخيرية وانتهاء باإلدارة المختصة وهي 

 .والمبراتإدارة الجمعيات الخيرية 
، لذلك كله عقدنا العزم على إنشاء مكتبة المبرة قبل إشهار المبرة

بحيث لو تم اإلشهار تكون أدوات البحث والتأليف إلصدارات المبرة 
 .جاهزة

الحتياج إليها كنواة أساسية  ةوبالفعل بدأنا باقتناء الكتب المتوقع
 .إلنشاء مكتبة اآلل واألصحاب

، مختلفة ات المكتبة من مصادر معلوماتلقد أدى التنوع في مقتنيو
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 يهتم أن، بالمكتبة الكتب أعداد في وو الحمد وهلل وووكذلك التزايد المستمر 
بشتى  االستفادة من مكتبة المبرة سبل بتطوير بالمبرة العمل على القائمون

 وبالتالي التوسع في المجتمع الذي يستفيد من مصادر، أنواع االستفادة
المجتمع الكويتي وحده هو المستفيد من تلك  فلم يعد، وخدمات المكتبة

العالم من  إلى جميع أرجاء بل أصبح هدفنا الوصول، المصادر والخدمات
 .لكتروني للمبرةخلل الشبكة العنكبوتية ومن خلل الموقع اإل

عنوان  10000ما يقارب  كتب مكتبة المبرةيتجاوز عدد عناوين و
وكتاب من المصادر الرئيسية لشتى مجلد  20000بما يزيد عن 

وقد تم تصنيفها حسب الموضوع تبعاا لتصنيف ، الطوائف اإلسلمية
ويتم تزويد ، ديوي العشري المطور بما يتناسب وطبيعة عمل المبرة

المبرة بشكل دائم بالكتب الجديدة المقترحة التي تختص بعمل المبرة 
ولية وانتقائهم من خلل زيارة الباحثين للمعارض المحلية والد
وتشكل المكتبة ، لإلصدارات المتوفرة في هذه المعارض أوالا بأول

، مركز معلومات يستعين به العاملون في مركز البحوث في المبرة
، وكذلك من خارج المبرة من جامعات مختلفة في بحوثهم التخصصية

إن مكتبة المبرة مكتبة متخصصة وفريدة : لدرجة يمكننا أن نقول معها
 .نوعها وطرحها في

وجهاز  ريةووتحتوي المكتبة على العديد من األشرطة السمعية والبص
الكتب  حاسوب وطابعة وبرنامج خاص بالمكتبة لتسهيل عملية البحث عن

 .العلمية
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وتحتوي المكتبة على الطبعات األصلية والمختلفة بعداا عن 
على ويحرص مركز البحوث والدراسات ، التحريف والزيادة والنقصان

اقتناء المكتبة أكثر من طبعة للكتاب الواحد بقدر اإلمكان للحصول على 
 .أكبر استفادة ممكنة

وقد اختلف التصنيف العام لمحتويات المكتبة عن األسلوب 
التقليدي المتبع في المكتبات اإلسلمية العامة والمعتمد على التصنيف 

 ــالحديث وعلومه  ــالقرآن وعلومه  ــالعقيدة : الموضوعي في مجاالت
بينما تم اعتماد التصنيف الفئوي كالخلفاء ، إلخ... السيرة ــالفقه 

 .إلخ... الراشدين وبنات الرسول صلى اهلل عليه وآل وصحبه وسلم
، أما التصنيف الموضوعي فمتداخل أحياناا مع التصنيف الفئوي

بحيث يشتمل على سبيل المثال ال الحصر بعض أمهات الكتب في 
 : اختصاصهامجال 

 : بعض أمهات كتب التفىير 
 .جامع البيان في تأويل آي القرآن لإلمام الطبري *
 .تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير *
 .الكشاف للزمخشري *
 .الجامع ألحكام القرآن الكريم للقرطبي *
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 : وبعض أمهات كتب الحديث مثل 
 (.البخاري ومسلم) الصحيحين *
 ــسنن الترمذي  ــسنن النسائي  ــسنن أبي داود : <كتب السنن *

 >.سنن ابن ماجه
مسند  ــمسند اإلمام أحمد : <المسانيد والمصنفات مثل *
 >.مصنف عبد الرزاق ــمصنف ابن أبي شيبة  ــالطيالسي 
 >.مستدرك الحاكم: <المستدركات مثل *

 : وكذلك من أهم كتب التراجم 
 >.مجلداا  39< تاريخ دمشق الكبير البن عساكر *
 >.مجلداا  28< سير أعلم النبلء للذهبي *
 >.مجلداا  17< تاريخ مدينة السلم للخطيب البغدادي *
 .وفيات األعيان البن خلكان *
 .األعلم لخير الدين الزركلي *

 : وتضم كذلك من أهم كتب التاريخ 
 .تاريخ الرسل والملوك للطبري *
 >.مجلداا  51< تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم للذهبي *
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 >.مجلداا  21< البداية والنهاية البن كثير *
 >.مجلدات 9< الكامل في التاريخ البن األثير *

 : وتضم كذلك من أهم كتب األنىاب 
 .جمهرة أنساب العرب البن حزم *
 .نسب قريش للزبير بن بكار *
 .وأصحابه العشرة للبري ‘الجوهرة في نسب النبي  *
باإلضافة إلى قسم كبير في مكتبة المبرة من الكتب المعتمدة  هذا

 : وذلك في مجال التفسير مثل، من قبل الطائفة الشيعية
 >.مجلدين< تفسير علي بن إبراهيم القمي *
 >.مجلدات 9< البرهان في تفسير القرآن للبحراني *
 >.مجلدات 5< تفسير الصافي للفيض الكاشاني *
 .تفسير الميزان للطباطبائي *
 25< تفسير من وحي القرآن للمرجع محمد حسين فضل اهلل *
 >.مجلداا 

 : وكتب الفقه مثل 
 >.مجلدات 10< مختلف الشيعة في أحكام الشريعة للحلي *
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 >.مجلداا  43< جواهر الكلم في شرح شرائع اإلسلم للنجفي *
 >.مجلداً  26< الحدائق الناضرة من أحكام العترة الطاهرة للبحراني *

 : إلى كتب الحديث مثلباإلضافة  
 >.مجلدات 8< الكافي للكليني *
 >.مجلد 30< وسائل الشيعة للحر العاملي *
 >.مجلداا  110< بحار األنوار للمجلسي *

 : ومن كتب األنىاب 
المجدي في أنساب الطالبيين لعلي بن محمد بن علي العلوي  *
 .العمري
 .األصيلي في أنساب الطالبيين البن الطقطقي *
 .العلوية للبخاريالسلسلة  *
 

 : اإلصدارات املرئية واملسموعة* 

كما تحتوي المكتبة أيضاا على قسٍم مخصٍص للمواد المسموعة 
 >،اآلل واألصحاب< والمرئية وبها العديد من المواد المتعلقة بموضوع
 .في جميع الوسائط المسموعة والمرئية واإللكترونية
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على عدٍد كبيٍر من أشرطة  ــعلى سبيل المثال  ــفتحتوي المكتبة 
في موضوعات ، الكاسيت والفيديو لكبار المشايخ والعلماء والدعاة

. واألصحاب وسير اآلل، مختلفة حول التاريخ اإلسالمي والسيرة النبوية
وتمثل هذه المواد ذخراا تاريخياا للمبرة تحتفظ به في مكتبتها رغم التطور 

 .م عموماا واإلسلمي خصوصاا العلمي الكبير الذي دخل في مجال اإلعل
وتأسيساا على ذلك التطور فقد تضمنت هذه المكتبة عدداا كبيراا من 

تحتوي على العديد ، األقراص المدمجة لكبار المشايخ والعلماء والدعاة
 .من المواد المسموعة والمرئية المتعلقة بمجاالت اهتمام المبرة

 أشرطة< اإلصدارات الصوتيةكما أصدرت المبرة بنفسها عدداا من 
حيث اهتمت المبرة بترجمة أهم الخلصات >. قرص مدمج سي ديــ 

 وفنية، الموجودة في كتبها وملصقاتها في صورة مسموعة ومرئية
بالتعاون بين مركز البحوث الدراسات بالمبرة مع الجهات >؛ أناشيد<

لحنين الفنية المتخصصة في إصدار وإنتاج هذه األعمال من شعراء وم
بحيث تلّبي جميع االهتمامات واألذواق للشرائح العمرية ؛ وفنيين

 .والثقافية المختلفة
ومن أهم هذه اإلصدارات المسموعة على أشرطة أو أقراص 

 : مدمجة
 .مبرة اآلل واألصحاب تعريف ورسالة سامية ــ 1
 .خطب منبرية في تراث اآلل واألصحاب ــ 2
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 .اإلمام الحسن بن علي : ريحانة المصطفى ــ 3
 .اإلمام الحسين بن علي : ريحانة المصطفى ــ 4
 .الثناء المتبادل بين اآلل واألصحاب ــ 5
 .جهود آل البيت في الدعوة إلى اهلل ــ 6
 (.جزأين) كيف نقرأ تاريخ اآلل واألصحاب ــ 7
 (.أناشيد) خير القرون ــ 8

 :الكتب المترجمة 
 المختلفة تحتوي المكتبة أيضًا على قسم للكتب المترجمة باللغات *

 فيما يخص موضوع المبرة...( تركي ــإنجليزي  ــأوردو  ــفارسي <
 .وهو أحدث قسم بمكتبة المبرة> تراث اآلل واألصحاب<

 : منها على سبيل المثال 
 ما قاله الثقلن في أولياء الرحمن لعبد اهلل بن جوران الخضير *

 >.أوردو<
 >.فارسي< الوصية الخالدة لمحمد الخضر وترجمة إسحاق دبيري *
إندونيسي  ــفارسي < بينهم لصالح بن عبد اهلل الدرويشرحماء  *

 >.طاجيكي ــفرنسي  ــ
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 : رسائل الدراسات العليا 
تعكف المكتبة حالياا على جمع رسائل الدكتوراه والماجستير  *

 .لتكون ضمن محتويات المكتبة> اآلل واألصحاب< المتعلقة بمجال
 : منها على سبيل المثال

إعداد ، واجتهاداته التفسير المأثور عن علي بن أبي طالب  *
 .جسيم الدين إسماعيل الندوي

إعداد السيد ، عرض ونقد: آراء ابن المطهر الحلي الكلمية *
 .سلمة السيد ندى

إعداد خالد ، التحوالت العقدية المحمودة في صفوف اإلمامية *
 .بن محمد صالح البديوي

 : طرق التزويد* 

حيث ، الطريقة األساسية في عملية تزويد المكتبة عموماا  وهي *
 ــالسعودية  ــلبنان  ــالبحرين  ــمصر  ــالكويت < يتم الشراء غالباا من

ويتم استغلل فترات المعارض والحرص على حضورها ...> إيران
 .والشراء منها

 : اإلهداء

من اإلخوة أعضاء مجلس ، تتلقى المكتبة الكثير من اإلهداءات *
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اإلدارة واإلخوة العاملين بالمبرة وغيرهم من خارج المبرة كضيوفها 
 .ومحبيها بشكل عام

كما تتلقى إهداءات كثيرة من الجهات والهيئات والمؤسسات  *
حتى أصبحت المبرة أحد أبرز الجهات المستهدفة لإلهداء ، واألفراد

 >.اآلل واألصحاب< لكل من يحصل على كتب تتناول أو تهتم بمضوع

 : التصنيف* 

، مشتملت المكتبة مصنفة تبعاا لتصنيف جون ديوي العشـري *
وكذلك لنظم التصنيف العالمية الحديثة ، لتكون مواكبة للتطور العصري
 .المستخدمة في جميع المكتبات

والتي  ،وقد تم تعديل وإضافة بعض التفريعات الرئيسية والفرعية *
وذلك لسهولة ، موضوع المبرة المتخصص تحتاج إليها وتتناسب مع

 .الوصول إلى أوعية المعلومات
المعلومات  تم تصميم برنامج إلكتروني خاص بالمكتبات ومراكز *

وتم من خلله إدخال جميع البيانات الببليوجرافية لجميع محتويات 
المكتبة باستخدام الحاسب اآللي وعن طريقها يتم الوصول إلى الكتاب 

 : باالستعانة بأحد المفاتيح التالية عن طريق البحث
 .بعنوان الكتاب ــ 1
 .بالمؤلف ــ 2
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 .بالمحقق ــ 3
 .برقم التصنيف ــ 4
 .بالناشر ــ 5
 .ببيانات الطباعة ــ 6

 : اخلدمات اليت تقدمها املكتبة* 

والعطلت  تفتح المكتبة أبوابها يوميًا ما عدا أيام اإلجازات واألعياد
الخدمات التي وتقدم المكتبة جميع ، الرسمية لمدة ثماني ساعات

 .يمكن أن توجد في أي مكتبة علمية متخصصة
 .فق الفئة المستفيدة منهاوونستعرض بعض تلك الخدمات 

 : الباحثون من  ارج المبرة: أوالً * 
كل من هو مهتم بمجال اآلل واألصحاب تقدم له مكتبة المبرة يد 

أو مختصاا ، سواء كان أحد طلب الدراسات العليا، العون والمساعدة
باإلضافة  ،في أحد التخصصات العلمية المهتمة بمجال اآلل واألصحاب

للثقافة  إلى بعض اإلخوة الهواة راغبي القراءة واالستزادة في هذا المجال
 .الذاتية
o مع توفير ، حيث تقدم لهم المكتبة خدمة االطلع الداخلي

 .مكان مناسب وحاسب آلي ليساعد في عمليتي التدوين والبحث
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o الصفحات  باإلضافة إلى خدمة التصوير المجاني لعدد معقول من
 .بما يتناسب والضوابط المتبعة في مجال حقوق الملكية الفكرية

o  ال يفوت المبرة االستفادة من هؤالء اإلخوة والمستفيدين حيث
نحرص على الحصول على نسخة من رسائل الدكتوراه أو الماجستير التي 

على  ــ مشكورين وووهم بالمقابل حريصون ، دادهااستعانوا بالمكتبة في إع
، جامعاتهم إهداء المكتبة بنسخة من رسائلهم بعد إجازتها األكاديمية من

 .مع شكرهم للمبرة ومكتبتها

 : الباحثون في مركز البحوث والدراسات بالمبرة: ثانياً * 
>، االطلع الداخلي والتصوير< باإلضافة إلى الخدمتين السابقتين

المبرة جميع الخدمات المرجعية التي يمكن أن تجدها في أي  تقدم
 : ومنها على سبيل المثال، مكتبة متخصصة

o وهي عبارة عن إعداد قوائم بجميع :  دمة اإلحاطة الجارية
سواء ، الكتب التي تصل حديثاا إلى مكتبة المبرة وإحاطة الجميع بها

 .اإلخوة أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلخوة الباحثين

o وتتلخص في معرفة مجال :  دمة البث االنتقائي للمعلومات
اهتمام اإلخوة الباحثين وما يستهويهم من موضوعات أو يكون مجاالا 

وفي حالة ورود أية مواد للمكتبة تتعلق بهذه الموضوعات ، ألبحاثهم
حتى يستفيدوا منها ويكونوا على دراية متجددة ، يتم إخبارهم مباشرة بها
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 .ديثاا وتقتنيه المكتبة في مجال اهتمامهمبكل ما يصدر ح
o وتتلخص في إعداد القوائم :  دمة التكشيف واالستخالص

بالموضوعات المتخصصة والمتعلقة بموضوع معين وتجميعها في قائمة 
مخصصة لهذا الموضوع تحتوي على عناوين تلك المواد ومؤلفيها 

ويات المكتبة وذلك يسهل اإلحاطة بجميع محت، وبياناتها الببلوجرافية
 .في هذا الموضوع
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 اللجنة النسائية: اذلراع االجتمايع

لقد كانت القناعة واضحة منذ البداية بأن العمل الدعوي من خلل 
 .الرجل والمرأة: المبرة البد وأن يستعين بجناحيه الطبيعيين

العظيم  وقد ثبت وبما ال يقبل الشك الدور، فالنساء شقائق الرجال
لذا كنا . وفي كل الحراك االجتماعي عامة، للمرأة في الدعوة خاصة

وفي  ،حريصين على تخصيص المكان المالئم للعمل النسائي منذ البداية
 .كل مراحل العمل

تزامن إنشاء اللجنة النسائية للمبرة مع إنشاء المبرة لتقوم بدور وقد 
، كبير في تحقيق أهداف المبرة وإيصال رسالتها لجميع شرائح المجتمع

والدورات المتعلقة ، فأقامت الندوات والمحاضرات والدورات النسائية
البراعم على حب  بالنشء وتعريفهم بالسيرة النبوية المطهرة لتنشئة هذه

 .آل بيت النبي صلى اهلل عليه وآله وصحابته األخيار األطهار
حيث ، م2005 وقد بدأ تشكيل اللجنة مع بداية العام الميلدي

، تم تحديد مسئول عن اللجنة وهو نائب رئيس مجلس اإلدارة بالمبرة
، وقام األخ بدوره بتشكيل اللجنة النسائية من مجموعة من األخوات

للجنة النسائية بعمل دورات علمية للنساء على مدار العام وتركز تقوم ا
 وكذلك، الدورات على مفهوم العالقة الحميمة بين اآلل واألصحاب
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كما ، الدرس األسبوعي يوم األربعاء ويشتمل على سير اآلل والصحابة
أهداف المبرة بين التجمعات بتقوم مسئولة اللجنة النسائية بالتعريف 

 .ومدارس وزارة التربيةالنسائية 
وقد أقامت اللجنة النسائية خلل السنوات المنصرمة من عمر 

كما شاركت في ، المبرة عشورات بل مئات المحاضرات والدورات العلمية
 .كثير من المعارض اإلسالمية خصوصًا في المدارس والفعاليات المدرسية
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 القسم اإلعاليم: اذلراع اإلعاليم
وتحمل رئيس مجلس ، نشأ القسم اإلعلمي بالمبرة مع نشأتها

اإلدارة في البداية مسؤولية إدارة هذا القسم وتطويره بالتعاون مع بعض 
 .أعضاء المجلس
ووضعوا لها أسساا ، بوضع خطة إعلمية كاملة لعمل القسمفقاموا 

إلى أن ، من خللها يتم العمل على إبراز هوية المبرة ورسالتها للمجتمع
تحمل مسؤولية القسم بعض األفراد المتخصصين والمهتمين بالجانب 

فتولوا بدورهم مهمة تطبيق الخطة اإلعلمية الموضوعة من ، اإلعلمي
من ثم تم السعي إلى إيجاد نافذة إعلمية صحفية مقروءة و، قِبل اإلدارة

 .تربط المبرة بمحبيها وتطل من خللها على الجمهور الكريم

 : منتدى اآلل واألصحاب* 

إحدى أكبر الصحف المقروءة في اآلل واألصحاب انطلق منتدى 
 وظهر منتدى اآلل، م27/3/2008بتاريخ ، بالكويت وهي صحيفة الوطن

لتواصل الحيوي بين المبرة والقارئ واألصحاب بصورة مميزة ليدعم ا
، شهري للمبرة كإصدار نصف، الكريم وذلك كل ثاني خميس من الشهر

ومن ثم اتسعت رقعة التأييد الجماهيري للمبرة من خلل رسالتها التي 
 .تجمع المسلمين على محبة اآلل واألصحاب رضي اهلل عنهم جميعاا 
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 : الكتاب معارض* 

 يحرص القسم اإلعالمي في المبرة على المشاركة في المعارض
وتقديم ، سواء داخل أو خارج الكويت، الخاصة بالكتاب بشكل مميز

كل ما هو مفيد وجديد للقراء الذين هم في تزايد مستمر بفضل الوعي 
 وتتمثل أهمية المعارض لمبرة اآلل، الذي تنشره مثل هذه المعارض

واألصحاب ولجميع الهيئات والجمعيات اإلسلمية والمؤسسات ودور 
، بأنها تتيح الفرصة اللتقاء القارئ بالجهات المشاركة، النشر وغيرها

صدارات المتنوعة والتعرف على كل ما هو جديد ومفيد من الكتب واإل
تحت سقف واحد وبدون عناء وهدر للوقت فتعد المعارض حلقة 

 .والكتاب والتواصل بين الحضاراتالوصل بين القارئ 

 : املوقع اإللكرتوني ووسائل التواصل االجتماعي* 

لم يغفل القسم اإلعلمي في المبرة الجانب اإللكتروني وأواله 
وحرص ، الكثير من االهتمام حيث تم إنشاء موقع إلكتروني للمبرة

ودعوياا القسم اإلعلمي على أن يكون الموقع نافذة للمبرة إعلمياا 
ف بإصداراتها ومؤلفاتها ، ينقل أخبارها واستضافاتها، وتوعوياا  ويعرِّ

ويكون حلقة وصل بينها وبين القراء الكرام في أي ، وكافة جهودها
 .مكان في المعمورة

ونظراا للتطور في وسائل التواصل االجتماعي كان لزاماا على 
ائل التواصل واستخدام بعض وس، القسم اإلعلمي مواكبة هذا التطور
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االجتماعي المهمة في إبراز رسالة المبرة منها الفيس بوك واليوتيوب 
 .والتويتر وغيرها من الوسائل

 : ترمجة إصدارات املربة إىل اللغات املختلفة* 

نشأت فكرة ترجمة إصدارات المبرة مع ملحظتنا لزيادة حاجة 
عوية التي تقدمها المسلمين غير الناطقين بالعربية للمضامين العلمية والد

وكان البد من السعي لتوصيل رسالة المبرة إلى أكبر عدد من ، المبرة
ويعمل القسم اإلعلمي على التعاون مع الكثير من الجهات ، المسلمين

والدعاة المخلصين ممن يتقنون هذه اللغات حتى تأخذ حركة الترجمة 
، والصياغة النقلونضمن األمانة في ، بعيدًا عن التحريف، جانب األصالة

ال كما يفهمه أعداء اإلسلم ، حتى يقرأ العالم عن ديننا كما نفهمه نحن
ولذلك عملنا على نشر هذا ، ويسعون إلى نشر هذا الفهم بين المسلمين

 .الفهم الصحيح بين المسلمين من خلل إصدارات المبرة المترجمة
>، باإلسلم التعريفلجنة < ومن الجهات التي تم التعاون معها محلياً 

وقد أنتج هذا التعاون العديد من اإلصدارات المترجمة إلى اللغات 
 .المختلفة

 : مسابقات مربة اآلل واألصحاب الرمضانية* 

مسابقة < ينظم القسم اإلعلمي سنوياا في شهر رمضان المبارك
شهر  والتي يتم نشرها في إحدى الصحف اليومية في>، اآلل واألصحاب
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وذلك لحث الجمهور ، وأيضاا على موقع المبرة اإللكتروني، رمضان
الكريم على التعرف على سيرة خير البشـر عليه الصلة والسلم وسيرة 

من خلل مجموعة من األسئلة ، أهل بيته وصحابته رضوان اهلل عليهم
المصاهرات  تضم العالقة الحميمة بين اآلل واألصحاب وبعض، المتنوعة

، كذلك صفاتهم وألقابهم ومناقبهم وهديهم التي تمت بينهم و
مثل  وقد القت، وغيرها من المعلومات الهامة التي قد يغفل عنها البعض

 .هذه المسابقات إقباالا كبيراا من محبي المبرة

 : الصف واإلخراج والطباعة والتصميم* 

وذلك ، يقوم القسم اإلعلمي بالتعاون المباشر مع الباحثين
ثم يقوم ، العلمية من مركز البحوث والدراسات بالمبرةباستلم المادة 

، بمعالجتها مستخدماا في ذلك برامج ذات كفاءة عالية للصف واإلخراج
مع توظيف الكفاءات المتخصصة في مجال التصميم والصف واإلخراج 

ثم االعتماد النهائي للكتاب من قِبل رئيس مركز البحوث ، الفني
ألخيرة وهي الطباعة حيث يقوم القسم وتأتي المرحلة ا. والدراسات

من حيث ، اإلعلمي بإنهاء اإلجراءات المتعلقة بالمطابع الخارجية
وإجراءات المتابعة والتقييم ، المواصفات المطلوبة وعروض األسعار

 .إلى أن يصل الكتاب مقر المبرة بالشكل والمستوى المطلوب
ن الكتب وقد قام القسم منذ نشأته بتصميم وإخراج العديد م

والمطويات ومواد أخرى عديدة من > البوسترات< وأغلفتها والمعلقات
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لتصل رسالة المبرة إلى ، النشـرات والعروض المرئية الصحفية وغيرها
 .الجمهور الكريم في أبهى صورة

 : التغطيات اإلعالمية لفعاليات املربة* 

والمتنوعة  تعد التغطيات اإلعالمية ألنشطة وفعاليات المبرة المختلفة
وهذا ما يسعى القسم اإلعالمي ، من أهم ما يوثق العمل اإلعالمي للمبرة

لتحقيقه من خالل توثيق فعاليات المبرة ونشرها في أخبار الصحف 
 وكمادة مرئية ومسموعة على وسائل التواصل االجتماعي، اليومية

 ثم حفظه في أرشيف القسم اإلعلمي توثيقاا وحفظاا لمسيرة، المختلفة
 .المبرة اإلعلمية

وختاماا فإن القسم اإلعلمي للمبرة يعتبر نافذة المبرة على العالم 
وتحرص مبرة اآلل واألصحاب على أن تكون هذه النافذة ، الخارجي

مشرفة وفي أبهى صورها من خلل اإلشراف الدائم على جميع ما ينشر 
 .عبر مواقع التواصل االجتماعي أو موقعها اإللكتروني
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 املوقع اإللكرتوين ملربة اآلل واألصحاب
دأبت مبرة اآلل واألصحاب على طرق كل األبواب المشـروعة 

حرصت على استخدام كافة كما ، في سبيل تحقيق أهدافها النبيلة
شبكة < وكان من هذه الوسائل، الوسائل المتاحة لخدمة هذه األهداف

لذا فقد أنشأت المبرة موقعاا للتعريف >، اإلنترنت ــالمعلومات الدولية 
وقد راعت في تصميمه الجودة والدقة ، بها على الشبكة العنكبوتية

للقارئ أو الزائر  العالية وسهولة التنقل وتحصيل المعلومة بالنسبة
كما حرصت المبرة على أن يكون الموقع نافذة لها إعلمياا . للموقع

ويعرف بإصداراتها ، ينقل أخبارها واستضافاتها، ودعوياا وتوعوياا 
ويكون حلقة وصل بينها وبين القراء الكرام ، ومؤلفاتها وكافة جهودها

نت المبرة موقعه. في أي مكان من المعمورة ا بعض هذا وقد ضم 
 : النوافذ واألبواب الهامة مثل

ووسائلها  والتي تشرح نشأة المبرة وتبين أهدافها> نافذة عن المبرة<
والتي تعنى بنشر > أخبار المبرة< ونافذة. وسياساتها ومصادر تمويلها

وفيها إصدارات > ونافذة الصوتيات<. آخر أخبار المبرة وأهم أنشطتها
قالوا عن < ونافذة. المبرة الصوتية مشفوعة بخدمة االستماع والتحميل

والتي تضم بعض الكلمات الطيبة والعبارات العطرة التي قيلت > المبرة
عن المبرة والتي سطرها أهم ضيوف المبرة وضمنوها سجل التشريفات 
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مثابة رصد والتي هي ب> األرشيف< هذا باإلضافة إلى نافذة. الخاص بها
وكذا . للحراك المجتمعي للمبرة وبخاصة في الصحف الكويتية اليومية

وفيه مجموعة من المقاالت المختارة من > المقاالت المختارة< نافذة
 وأخيراا نافذة. صفحة منتدى اآلل واألصحاب بجريدة الوطن الكويتية

 .وهي بمثابة حلقة وصل بين المبرة ومريديها> اتصل بنا<
باإلضافة إلى بعض الوصلت المتفرقـة مثـل وصـلة أرشـيف هذا 

وهو النافذة التوثيقيـة المصـورة ألهـم أخبـار المبـرة وأنشـطتها ، الصور
ــــذة، واستضــــافتها ــــدى اآلل واألصــــحاب< وناف  والمعلقــــات>، منت

ــترات< ــرة >،البوس ــطة المب ــن أنش ــا م ــة وغيره  واإلصــدارات المترجم
 .وإصداراتها
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 مرشوع الشيخ ثامر 

 لربط املوقع اإللكرتوين بمكتبة املربة
وهو مشروع ربط مكتبة المبرة بالموقع اإللكتروني وقد سمي بهذا 

ألنه اقتراح كريم من شيخ كريم وهو الشيخ ثامر جابر األحمد االسم 
ولم يتردد ، حين زار المبرة وتفاعل مع أنشطتها ومكتبتها، الصباح

بالتبرع لهذا المشروع بالتحديد مما أنشأ التزاماا أدبياا من المبرة تجاه هذا 
 .المشروع حتى يصبح االطلع ميسوراا للمتصفح على شبكة اإلنترنت

مشروع الشيخ ثامر أبرز مثال يعكس التفاعل اإليجابي ويعد 
 .لضيوف المبرة وزوارها مع أنشطتها ومكتبتها

وقد تمثل المشروع الذي يعد أحدث إنجازاتنا اإللكترونية في نشـر 
جميع عناوين محتويات المكتبة البالغ عددها حالياا ما يربو على عشرة 

وهي في  ــ تاب ومجلدآالف عنوان ضمن ما يربو على عشـرين ألف ك
على موقع المبرة اإللكتروني  ــتزايد مستمر والحمد هلل رب العالمين 

فلقد ، لتكون متاحة لجميع محبي آل البيت والصحابة األطهار األخيار
وكذلك ، أدى التنوع في مقتنيات المكتبة من مصادر معلومات مختلفة

يهتم القائمون على  إلى أن؛ التزايد المستمر في أعداد الكتب بالمكتبة
 العمل بالمبرة بتطوير سبل االستفادة من مكتبة المبرة بشتى أنواع
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وبالتالي التوسع في إفادة المجتمع من مصادر ، االستفادة المتاحة
فلم يعد المجتمع الكويتي وحده هو المستفيد من ، وخدمات المكتبة

جاء بل أصبح هدفنا الوصول إلى جميع أر، تلك المصادر والخدمات
ومن خلل الموقع اإللكتروني ، العالم من خلل الشبكة العنكبوتية

وجاء هذا المشـروع المحمود ليؤكد تلك الفكرة ويساند فكر ، للمبرة
فلقت الفكرة ، المبرة الرامي إلى التطوير في المجال اإللكتروني

وها نحن والحمد هلل نقدم جميع محتويات مكتبة ، ترحيب الجميع
وفاءا بالوعد وتلبيةا لمبادرة الشيخ ثامر ، موقعها اإللكترونيالمبرة عبر 

ومواكبة لمستجدات العصر بل ، جابر األحمد الصباح حفظه اهلل
 .تكلف
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 ( 1)انتشار فكرة املربة وفكرها

لقد اتخذت المبرة في سبيل نشر فكرتها وفكرها ما استطاعت من 
 : وعلى رأسها الوسائل التالية، السبل المتاحة

 : املؤمترات وامللتقيات: أواًل* 

تتعدى رسالة المبرة العلمية والدعوية مجرد إصدار الكتب 
الملتقيات وال شك أن . والبوسترات إلى مستوى آخر من الفعالية العلمية

؛ العلمية التي تتيح فرصة االلتقاء بين العلماء والباحثين المتخصصين
وت سفر عن نتائج ، تخلق أجواءا علمية وبحثية على قدر كبير من الثراء

 .بحثية مهمةوفوائد 
ا بهذا الدور لم تكتف المبرة بالمشاركة في المؤتمرات ؛ واضطلعا

بل لقد اهتمت المبرة أيًضا بتنظيم الملتقيات ، والملتقيات فحسب
؛ وحدهها أو، سواء بالتعاون مع المؤسسات الكبيرة، والمؤتمرات العلمية

في الموضوعات المهمة والمتنوعة التي توليها المبرة عنايتها وتمثل 
 .خلصة رسالتها وأهدافها ومناشطها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ تأسيسها منذ المبرة إلنجازات توثيقي إصدار ــبتصرف من كتاب سفر اإلنجاز  (1)
 عة(. والطبا عداداإل تحت) الثاني الجزء
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المهمة األولى ؛ يمثل اختيار الموضوعات األساسية للمؤتمرات
، ممثلة في مركز البحوث والدراسات، واألكبر التي تنهض بها المبرة

لتلك المؤتمرات بتشكيل الذي يتعاون مع اإلدارة في التنسيق األساسي 
التي يتم من خللها التعاون مع الهيئات ، لجانه العلمية والتنفيذية

ومن أهمها رابطة ، الوقفية والعلمية المختلفة داخل الكويت وخارجها
ومع وزارة األوقاف والشؤون اإلسلمية في دولة ، العالم اإلسلمي

 .الكويت
رة اآلل واألصحاب التي تشارك فيها مب، تضع اللجان العلمية

ومقاصدها  أهداف المؤتمرات، بكوادرها العلمية والبحثية بنصيب أساسي
وتتواصل ، وتقترح الضيوف، ومحاورها العلمية األساسية والفرعية

معهم الستكتابهم ودعوتهم إللقاء أبحاثهم في الملتقيات والمؤتمرات 
األكاديمي ثم تراجع األبحاث وتعرضها على التحكيم ، المختلفة
وتحيط األبحاث باالهتمام والرعاية حتى تخرجها في صورة ، المعتمد

واألكثر من ذلك أن بعض باحثي المبرة قد شاركوا بالفعل ، مطبوعة مميزة
ولكن ، فحسب ليس في التنظيم واإلشراف العلمي، في تلك المؤتمرات

ي بتقديم البحوث وإلقاء األوراق التخصصية التي القت استحساناا ف
والتي تصدر أبحاثها في إصدارات ، المجتمع العلمي لتلك المؤتمرات

 .خاصة في صورة كتب
فإنها وبالتنسيق مع الجهات المشاركة ، أما الكوادر اإلدارية بالمبرة

، والباحثين تهتم بجميع ما يتعلق باستقدام الضيوف من العلماء؛ في التنظيم
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الدقيق ألعمال والتنظيم ، االستقبالبما يكفل لهم الراحة التامة وحفاوة 
وحتى ، وووقبله  وومنذ وصولهم ؛ المؤتمر والفعاليات الجانبية المصاحبة له

المؤتمرات ضيوفاا من شتى  حيث تحتضن تلك، مغادرتهم إلى بالدهم
بما يثري تلك المؤتمرات ، بل بلد العالم كله، بلد العالم اإلسلمي

 .والممتازة من جميع أنحاء العالمبالخبرات العلمية المتنوعة 
ا من اإليجابيات فعلى ؛ لقد أنتج هذا التوجه الفريد للمبرة كثيرا

خرجت المؤتمرات والملتقيات بأبحاث متخصصة ؛ المستوى العلمي
واالشتغال ، أثرت المضمون العلمي اإلسلمي العام، فريدة في مجالها

وقد ، المبرة بالبحث والتأليفالعلمي بالمجاالت العلمية التي تستهدفها 
، نتج عن تلك المؤتمرات توصيات بأبحاث تخصصية في موضوعاتها

وقد صدرت تلك األبحاث في صورة كتب متنوعة كتوصيات لتلك 
كما أن تلك المؤتمرات ترفع من المستوى العلمي والثقافي . المؤتمرات

 حيث استقدمت، لمحيط تلك المؤتمرات االجتماعي بدولة الكويت
ا بعضهم لم يزر الكويت من قبلها أو زارها ، تلك المؤتمرات علماء كبارا

ا إيجابيًّا، من فترات بعيدة وعلى المستوى الرسالي . فكان استقبالهم أمرا
فقد كفلت تلك المؤتمرات والملتقيات عرض رسالة المبرة وإيصالها 

وفتحت معهم سبل ، ألكبر قدر من الخبرات العلمية واألكاديمية
بما يرجع على إنتاج المبرة ، واصل واالستفادة المشتركة من الجهودالت

وهو األمر نفسه الذي ، ووسائلها في تحقيق أهدافها بالتجويد والتطوير
؛ الملتقيات حيث تشهد تلك، يرجع على المبرة على المستوى اإلعالمي
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 نظرا ألهميتها وقدر المشاركين فيها والجهات المنظمة الراعية لها والتي
بما ينشر رسالة ، بتغطية إعلمية كثيفة؛ تحظى غالبا برعاية أمير ابلد

 .المبرة وأنشطتها على أوسع نطاق

 : الدروس العلمية والدعوية: ثانيًا* 

إلقاء الدروس والمحاضرات العلمية والدعوية هو نشاط إسلمي 
بل هو ظاهرة إنسانية اجتماعية ال يخلو منها ، قديم قدم اإلسلم نفسه

 .مجتمع حيّ 
، لمجتمعبث العلم الشرعي في ا: وقد تضمنت رؤية المبرة ألهدافها

. وفي مجال المبرة ورسالتها خصوصاا، عموماا، ورفع مستواه وخدمته
في مركز البحوث ، فقد اشتغل منسوبو المبرة؛ ومن هذا المنطلق

، باستمرار، باإلسهام في مجال إلقاء الدروس؛ واإلدارة، والدراسات
 .بما يخدم ذلك الهدف، والشرائح المخاطبة، ع في الموضوعاتوبتنو

ا شرعي ة ودعوية فتقدم ، بكيفيات متنوعة، تقدم المبرة  دروسا
ا منتظمة في صورة دورية  ــكدرس السيرة النبوية البن هشام ، دروسا
والذي يستمر بين المغرب والعشاء ، ــبشرحه الروض األنف للسهيلي 

وهذا جميعه فضلا . على سبيل المثال ال الحصروذلك ، من كل أربعاء
سواء في ، عن عشرات الدروس المتنوعة في المناسبات المختلفة

 .المساجد أو دور القرآن أو الجمعيات أو المدارس أو الجامعات
وتتمثل فوائد الدروس في تقديم معلومات محددة ومعان واضحة 
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لى االستفادة من باإلضافة إ، إلى المتلقين؛ ضمن موضوعات مختارة
بما يسهم في رفع مستوى ، المناسبات اإلسلمية والوطنية المختلفة

بما ، وخاصة الشباب، الوعي اإلسلمي والثقافي للمجتمع بشرائحه
يمنحهم نوعاا من المناعة الفكرية التي تقيهم خطر االنجراف إلى 

لة كما أنها تفّعل رسا، التطرف والتصورات المغلوطة والغلو والتعصب
وتسهم إسهاماا كبيراا في ، والمساجد في التنوير المجتمعي، الجمعيات

 .توصيل رسالة المبرة والتعريف بها وبإصداراتها وجهودها

 : داخليًّا وخارجيًّا: الدورات الشرعية: ثالثًا* 

 يعد  تقديم الزاد المعرفي العلمي للمجتمعات اإلسالمية من
إن رسالة المبرة باألساس رسالة . اهتمامهااألولويات التي توليها المبرة 

دعوية وثقافية تهدف إلى ترسيخ القيم اإلسلمية في المجتمع من خلل 
وفي سبيل ذلك تنوعت . رسالة المبرة الحاّضة على الوئام واالئتالف

مت المبرة من خاللها تلك الرسالة النبيلة ويأتي على . الوسائل التي قدَّ
إن المحتوى العلمي والدعوى الذي . المكثفة الدورات الشرعية: رأسها

في  لما؛ قد يتجاوز ما يقدمه كتاب أو أكثر؛ يمكن تقديمه في دورة مكثفة
فضاًل عن جانب التفاعل ، تلك الدورات من إثراء الفكر بالحوار والمناقشة

ت ثِمر في  بما يخلق أجواء إنسانية إخائية، بين مقدمي الدورات والحضور
وتتميز الدورات . صى غاية مطلوبة من تلك الدوراتالوصول إلى أق

الدروس  الشرعية المكثفة بإتاحتها الفرصة لتقديم معرفة متكاملة ال تفي بها
 .بما يكفل للمبرة نقل رسالتها على نحو مرّكز، القصيرة المتفرقة
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 ويتم في دورات المبرة انتقاء الشرائح المطلوبة المميزة من
من الباحثين والخطباء والدعاة في ، الدوراتالمستفيدين من تلك 

فيصبحون بمثابة ، بحيث يحملون رسالة المبرة إلى دولهم، بلدهم
ويتم التعاون معهم في المجاالت العلمية والدعوية بعد ، السفراء للمبرة

واألمر نفسه في الدورات الخارجية التي تتم بالتنسيق ، ذلك في بلدهم
بما . كز اإلسلمية المعتمدة في تلك الدولومع المرا، مع تلك الجهات

، يعود على رسالة المبرة بالتعميق والتعميم إلى بلد وأنحاء مختلفة
فضلا عن ترسيخ علقات التعاون وتبادل الخبرات بينها وبين اللجان 

 .والجمعيات اإلسلمية والثقافية المختلفة داخل الكويت وخارجها

 : إلعالميةاللقاءات الدعوية وا: رابعًا* 

، ال شك أننا نعيش في عالم ثرّي في محتواه الثقافي واإلعلمي
، وتتنازعه العديد من الرؤيات والتصورات الثقافية واالجتماعية المختلفة

 .في ظّل العولمة والتفاعل الثقافي
فهي جزء من مجتمعها ؛ ولم تغفل المبرة عن ذلك الجانب المهم

ا جزء من أمتها العربية ، بذلكالمحلي في دولة الكويت وتعتّز  وهي أيضا
فاهتمت المبرة باستثمار الفرص المتاحة لها . واإلسلمية وتفخر بذلك

وعرضه على أوسع ، ومحتواها العلمي والدعوي، في تقديم رسالتها
عن طريق ، قدر من الشرائح االجتماعية والعمرية والثقافية المختلفة

سواء أكان ذلك في ، لمشاركة فيهاعقد اللقاءات الدعوية واإلعلمية وا
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في القنوات المختلفة الرسمية والخاصة في دولة الكويت ، التلفزيون
وعقد الندوات في ، وكذلك بالمشاركة في اللقاءات اإلذاعية، وخارجها

بل امتد نشاط ، كجامعة الكويت، المؤسسات العلمية والتربوية المختلفة
لقاءات دعوية  فقدمت، المختلفة المبرة اإلعالمي والدعوي إلى المدارس

باإلضافة إلى ، والمساجد، فضلا عن الدواوين، لطلب المدارس
 .ديوان المبرة

التي يقدمها ويشارك فيها الكوادر اإلدارية ، تهتم تلك اللقاءات
، بتقديم الشرح الوافي عن رسالة المبرة؛ والعلمية المتنوعة في المبرة

في مزيج ، تأسيسها ومراحلها المختلفةوتاريخ ، وأنشطتها، وأهدافها
وهذا ما ، والتعريف بها، يجمع بين تقديم التصور الذي تتبناه المبرة

تتميز به تلك اللقاءات اإلعلمية عن الدروس الشرعية والدعوية 
 .المتخصصة وكذلك الدورات المكثفة

؛ وتحديات بما فيها من إنجازات وصعوبات، إن سرد تجربة المبرة
في إنجاز تجارب مماثلة ، تحقيق االستفادة من تلك التجربةيسهم في 

فضلا عن نقل خبراتها في ذلك المجال بما ، داخل الكويت وخارجها
كما . يوفّر الكثير من العناء والصعوبات على من يرغب في تبّني رسالتها

تشـرح رسالة المبرة ؛ أن هذه اللقاءات والندوات اإلعلمية والجماهيرية
بما يضفي على تلك اللقاءات الجانب الدعوي ؛ االجتماعيةالدعوية 
ويعزز من وجود المبرة وتأثيرها وتفاعلها مع محيطها االجتماعي ، المطلوب
والجماهيرية بأثر  وبالفعل قد عادت هذه اللقاءات اإلعالمية. والثقافي



 الفصل الرابع: انتشار فكرة املبرة وفكرها

 

134 

ودعمها ، من جهة زيادة التفاعل مع أنشطة المبرة، إيجابي على المبرة
وانتقال صيغة ، ــوهم األهم بالنسبة للمبرة  ــوالمعنوي ، المادي

 .خطابها الوسطي المعتدل الحريص على الوحدة الوطنية واإلسلمية

 : معارض الكتاب: خامسًا* 

. له رواده والمهتمون به، تمثل معارض الكتاب محفلا ثقافياا مهماا 
ا  وال شك أن األجواء الثقافية التي تتيحها معارض الكتاب تخلق مناخا

ا لثقافة القراءة في أوساط اجتماعية ، مشجعاا على االطلع ومشيعا
كما أنها تعّد فرصة للمثقفين وطلبة العلم والمهتمين ، وثقافية متنوعة

ا لتيسر الحصول على الكتب من  بالكتاب للتزود منها بما يحتاجون نظرا
. لتي تقام فيها تلك المعارضدور النشر المختلفة والبعيدة عن البلد ا

: األول: تتمثل أهمية معارض الكتاب للمبرة على مستويين مختلفين
حيث تقدم المبرة أعمالها المختلفة ، مستوى المشاركة كعارض وناشر

عارضة إياها على مستويات ، من كتب وبوسترات في تلك المعارض
ا من مرتادي المعارض من مختلف المستويات الع مرية واسعة جدًّ

وتحرص خلل ذلك على شرح ، داخل الكويت وخارجها، والثقافية
فهدف المبرة األساس من المشاركة في المعارض ، رسالة المبرة وهدفها

ا تجاريًّا كما تكفل تلك المناسبات ، هو هدف دعوي ورسالي وليس هدفا
ا مميزة للتواصل ومد جسور التعاون مع العديد من الشخصيات  فرصا

وتحرص المبرة ، علمية والمؤسسات العلمية واألكاديميةالدعوية وال
المؤسسات  على إيداع إصداراتها في المكتبات الحكومية والرسمية لكبرى
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أما المستوى الثاني لمشاركة . في البلد التي تستضيف تلك المعارض
، المبرة في معارض الكتاب فهو مستوى مرتاد المعارض المستفيد منها

ا أساسيًّا لمكتبة المبرة الغنيةفإن معارض الكتاب  فيحرص ، تعتبر رافدا
داخل ، باحثو مركز البحوث والدراسات على زيارة المعارض المختلفة

وما يتعلق ، واالطلع على الجديد في عالم الكتب، الكويت وخارجها
ويتم شراء المطلوب منها وإمداد المكتبة ، منها بمجاالت اهتمام المبرة

 .الباحثين بالعناوين الجديدة المتعلقة بأعمالهم البحثيةوإعلم ، به

 : رسائل املاجستري والدكتوراه: سادسًا* 

يظهر ذلك في اإلصدارات . تهتم المبرة بالطابع العلمي المميز لها
وإقامة الفعاليات العلمية ، وتبنيها لونشطة العلمية، المختلفة والمتنوعة لها

واألكاديمية  العديد من الجهات العلمية والتعاون العلمي مع، المختلفة
 .داخل دولة الكويت وخارجه

في ، وال شك أن جانب التواصل مع الباحثين المتخصصين
والموضوعات المتعلقة باآلل واألصحاب ، الموضوعات اإلسالمية عموًما

ا  يعتبر جانًبا في غاية من األهمية فيما يتعلق؛ خصوًصا برسالة المبرة عموما
، وخصوصاا حول تراث اآلل واألصحاب، العلوم الشرعيةحول خدمة 

 .والمسائل المتعلقة به في التاريخ اإلسلمي والعلوم الشرعية بعامة
ومشاركتها الجاّدة في العديد من ، وفي ضوء إصداراتها المختلفة

ترسخت قيمة المبرة كبيت خبرة في مجال ؛ الفعاليات العلمية والدعوية
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والتاريخ ، قة بتراث اآلل واألصحاب خصوصااالبحوث العلمية المتعل
من داخل ، بما جعلها قبلة للكثير من الباحثين؛ اإلسلمي عموماا
طالبين اإلشارة أو المساعدة في إنجاز مشروعاتهم ؛ الكويت وخارجها
 .بما لدى المبرة من إمكانات متميزة في ذلك الشأن، البحثية والعلمية
ومنهم الباحثون ، كثير من الباحثينتعاونت المبرة مع ؛ وبالفعل

ون للرسائل األكاديمية وأبحاث الترقية ، الماجستير والدكتوراه: المعدِّ
فلم تأل  . في إنجاز مشروعاتهم على الوجه األكمل؛ لألساتذة الجامعيين

المبرة ممثلة في مركز البحوث والدراسات في رف د هؤالء الباحثين 
في تقديم اإلشارات ، كوادرها العلمية بخبراتها البحثية التي يمتلكها

، ومراجعة بعض األبحاث وتقويمها، واإلرشاد إلى المصادر، العلمية
فضلا عن إمكاناتها البحثية المتمثلة في مكتبتها الرائدة في مجال اآلل 

والتي استفاد منها كثير من الباحثين ، واألصحاب والتاريخ اإلسلمي
ور إلى مقر المبرة التي تكفل للباحثين والحض، بالتواصل المباشر معها

أو التواصل من ب عد بتقديم البيانات ، اإلمكانات اللزمة للعمل البحثي
ولم تخل كثير من الرسائل الجامعية المذكورة من . اللزمة عن المصادر
، على ما بذلته من معاونة صادقة لهؤالء الباحثين، تقديم الشكر للمبرة

التي تعتّز ، ء نسخ من تلك األبحاث للمبرةالذين يحرصون على إهدا
ا بهذا التواصل العلمي الذي يعود على الطرفين بالفائدة والنفع ، كثيرا

ا مستقبلية من التعاون العلمي بين المبرة ، العلمي ويفتح آفاقا
 .والمؤسسات األكاديمية ومنسوبيها
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 : الفعاليات الدعوية والثقافية: سابعًا* 

في السياق نفسه الذي نؤكد عليه باستمرار عن فعالية المبرة في 
فإن الطابع العلمي للمبرة التي يمثل مركز . محيطها االجتماعي والثقافي

الفعاليات  يؤهل المبرة للمشاركة في؛ البحوث والدراسات فيها قلًبا فاعاًل 
ورسالتها بما يتناسب مع أهداف المبرة ، العلمية والثقافية المختلفة

وقد تنوعت مشاركة . النبيلة في نشر العلوم الشرعية وبثها وخدمتها
العلمية بين تقديم األوراق ، المبرة في تلك الفعاليات العلمية والدعوية

وبين تقديم األوراق والعروض ، المتعلقة بموضوع تلك المناسبات
المتنوعة التي تحكي تجربة المبرة ومراحلها وأهدافها وأنشطتها 

وذلك . وتقدم رسالتها الوسطية الصافية في تلك الفعاليات، وإصداراتها
، بصفتهم الشخصية فضاًل عن مشاركة باحثي المبرة في بعض المؤتمرات

ن  بما يعود على المبرة بالفخر كون منسوبيها من الكوادر الشرعية ي دعو 
للمؤتمرات العلمية داخل الكويت وخارجها لإلفادة من إسهاماتهم 

وتتيح لهم المبرة فرص المشاركة في تلك المحافل وتوفّر لهم ، لميةالع
وال . ما يلزم من مساعدة علمية تكفل لهم الظهور بالصورة الملئمة

؛ بتمثيل علمي أو إداري في تلك المناسبات، شك أن حضور المبرة
وي سهم في تعميق ، يرسخ من مكانتها وطابعها العلمي التخصصي

ا من التعاون ، ونشر رسالتها، تهاالتعريف بها وبأنشط كما أنه يفتح آفاقا
والتواصل العلمي مع كثير من الشخصيات العلمية والدعوية في البلدان 

بما يعود بالنفع على أنشطة المبرة ، العربية واإلسلمية المختلفة
 .ويوّصل رسالتها إلى نطاقات علمية ودعوية متنوعة، وأهدافها
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 املجهولني للمربةوشكراً لدلاعمني املعلومني 

فلهم ، فهم صغار وكبار المتبرعين للمبرة، أما الداعمون المعلومون
استقطاعه  ولقد خصص صغارهم، منا جزيل الشكر وعظيم االمتنان

 .الشهري من خلل اإليداع البنكي للمبرة
صدقاتهم  فقد خصصوا مشكورين للمبرة جزءًا من، أما كبار الداعمين

 .وزكواتهم للمبرة
فهم اإلخوة واألخوات ؛ أما الداعمون المجهولون الذين أقصدهم

ولكن بشكل سري ، الذين خصصوا صدقاتهم بشكل استقطاعات شهرية
وبالتالي فلهم أناس آمنوا بفكر المبرة ووثقوا في ، ال تظهر فيه أسماؤهم

يعرفوا أعضائها إال أعضائها ثقة كبيرة جعلتهم يتبرعون للمبرة دون أن 
وهلل الحمد ، أو دون أن يحتاجوا لمعرفة تفاصيل صرفها، للضرورة
 .والمنة
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 ...القرض االستثماري احلسن
 بداع يرفد العقار الوقيف للمربةإ

سارعنا منذ بدايات إنشاء المبرة إلى دعم ... هلل الحمد والمنة
وهذا هو شأن العمل الخيري ، عمل المبرة بوقف ثابت يرفد عملها

فمن المشروع له أن يبدأ بدعم خارجي إال أن النجاح ، الناجح المستدام
 .العمل الخيري يتمثل في سرعة االكتفاء الذاتي للمبرةالحقيقي لهذا 

وبتوفيق اهلل تعالى وبجميل لطفه وعظيم حكمته قدر لنا سبحانه أن 
نتحرك في هذا االتجاه مبكراا قبل األزمة االقتصادية األخيرة بسنتين 

ولو تأخرنا في العزم والبداية في هذا المشروع لكانت األمور ، تقريباا 
 .أصعب

فتح اهلل سبحانه علينا بفكرة جديدة التطبيق في العمل الخيري ولقد 
والتي تقوم  ،تجمع بين فكرة القرض الحسن وفكرة االستثمار المباشر

المقتنعين ( أحد المحسنين أو المؤسسات) على مبدأ مشاركة طرف آخر
بفكر المبرة ورسالتها بالملكية المتناقصة من طرفه والمتزايدة من طرف 

إيجار العقار الذي ساهم مشكوراا ) حيث يصرف له من الريعب، المبرة
وللمبرة بالنسبة والتناسب حسب ملكية كل ( في شرائه لصالح المبرة

طرف منهما على اعتبار أن المبرة تسدد له من أصل مساهمته تدريجياا 
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حسب ما يتيسر لها من تبرعات أو ما تتنازل عنه من نصيبها في الريع 
في استهلك العقار الوقفي مع مرور الزمن والذي  من أجل االستعجال

 .هو الهدف البعيد من فكرة القرض االستثماري الحسن
والذي  ــولعل أبسط مميزات هذا النموذج التمويلي المستحدث 

استخدمته المبرة تكيفاا مع ظرفها المالي ومقدراتها المالية المحدودة مع 
وجود الحاجة التشغيلية لتسيير أعمالها والذي لم يتوقف قط من 

هو عدم استعجال الشريك الممول لتسديد  ــتأسيسها وهلل الحمد والمنة 
ال يزال  باعتباره ال يزال يستلم األرباح المكافئة للمبلغ الذي، قرضه

يساهم به دون تأثير ألي تأخر ينشأ من عدم توفر السيولة الواردة من 
التبرعات لدعم استهلك العقار الوقفي اآلخر الذي يفضي إلى األريحية 

 .في التسديد وعدم الضغط على المبرة وتشكيل أي حرٍج عليها
 

 



 املوارد املالية للمبرة الفصل الخامس :

 

144 

 

 قصة الزاكة
 الرئة اثلاثلة تلمويل أنشطة املربة

المبرة وال تزال أن تعمل في الشمس تحت ضوئها في  اعتادت
، وال تعمل في الظلم وال الظل ألنها ليس لديها ما تخفيه، وضح النهار

 .وتمويلها واضح ينبع من دعم هذا الفكر، ففكرها واضح

 : فالدعم املالي للمربة يعتمد على ثالثة مصادر رئيسية

 .ريع العقار الوقفي: األول
 .الصدقات: الثاني
 .الزكوات: الثالث

 أما العقار الوقفي فقد أوردت الحديث آنفاا في مصدره اإلبداعي
 (.القرض العقاري الحسن)

 .وأما الصدقات فإنها تبرعات مقطوعة أو استقطاعات شهرية
 : وأما الزكوات فلها حكاية
: بل قبل إنشاء المبرة وإشهارها رسمياا ، ففي بدايات عمل المبرة

كان من الطبيعي أن يطرح التساؤل التالي نفسه بين يدي دعاة أصحاب 
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 : رسالة إسلمية يلتزمون من خللها بأهداب الشريعة اإلسلمية

 ؟ هل جيوز صرف الزكاة على أنشطة املربة

سؤال جاد يستشعر الحرص على صرف الزكاة في مصارفها  وهذا
 زي ري}: من سورة التوبة 60الثمانية المحددة في اآلية رقم 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 حج مث متهت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ
لذا حرصنا على استجلء الوقف الشرعي من هذه المسألة { مج

 .المستجدة لحداثة نشوء المبرة وبروز هذا السؤال
اجتهدنا وجمعنا ما ك تب في المسألة من فروع فقهية من وبالفعل 

، وتوجهنا بالسؤال إلى من نثق بعلمه ودينه من جهة أخرى، جهة
واستعنا بما سبق جمعه على يد الباحثين السابقين لنا في هذا الباب 
، فخرجنا بأربعين قوالا من أقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين

نوعه في جمع هذا الكم من اآلراء الفقهية فجمعناها في كتاب فريد من 
: وأسمينا الكتاب باسم كفيل بشرح محتواه وهو، في هذه المسألة

، في سبيل اهلل: أقوال العلماء في المصرف السابع من مصارف الزكاة<
وقد >، وشموله سبل تثبت العقيدة اإلسلمية ومناهضة األفكار المنحرفة

ل للكتاب حتى تصل الرسالة بمجرد أجزنا ألنفسنا استخدام عنوان طوي
باإلضافة إلى تصميم فريد لغلف الكتاب برسم هو ، قراءة العنوان

وهو تصميم قائم على فكرة إبداعية تؤكد ، اآلخر يلخص رسالة الكتاب
 .مكانة الكلمة
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وخلصة اآلراء الفقهية األربعين المذكورة في الكتاب هو تفسير 
رف الزكاة بجهاد السيف وجهاد المتقدمين للمصرف السابع من مصا

 .الكلمة وهو الممكن في يومنا هذا بشكل أكبر وأظهر
بل إن بعض المشايخ والخبراء االقتصاديين الكرام الثقات قد 
خصوا المبرة بفتاوى وأبحاث جديدة تؤكد للمبرة مشروعية أخذ الزكاة 

السابع  في أنشطة المبرة من باب المصرف ووومن أوسع األبواب وصرفها 
 .للزكاة

وبهذا أمكن للمبرة أن تجيب على أسئلة المتبرعين الراغبين بدعم 
فكانت بذلك بالفعل رئة ثالثة لدعم أنشطة ، المبرة من أموال الزكاة

 .المبرة بعد العقار الوقفي والصدقات بشتى صورها
وفيما يلي أسماء العلماء المتقدمين والمتأخرين الذين استعانت 

هم الفقهية في مشروعية صرف الزكاة في تحقيق أهداف المبرة بأقوال
 : المبرة

 : ما صدر عن مخسىات إسالمية: الفصل األول* 
قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية  ــما صدر عن إدارة اإلفتاء  ــ 1

 .في دولة الكويت
 .ما صدر عن الهيئة الشرعية ببيت الزكاة في دولة الكويت ــ 2
 .في مكة المكرمة ما صدر عن المجمع الفقهي اإلسلمي ــ 3
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ما صدر عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة  ــ 4
 .واإلرشاد بالمملكة العربية السعودية

 .ما صدر عن المجلس األعلى للشؤون اإلسلمية بالقاهرة ــ 5
 مصرف في سبيل اهلل، توصيات ندوة االقتصاد اإلسلمي ــ 6

 >.المفهوم والنطاق<
 ،ومفىرين، ومحدثين، العلماء من فقهاءأقوال : الفصل الثاني* 
 :اإلمكان قدر الزمني الترتيب مراعاة مع ،حدة على كل ومعاصرين قدامى
 .أبو عبيد القاسم بن سلم ــ 1
 .القاضي عياض ــ 2
 .الفخر الرازي ــ 3
 .الحسن النيسابوري ــ 4
 علء الدين الخازن  ــ 5
 .الحسين بن عبد اهلل بن محمد الطيبي ــ 6
 .أحمد بن يحيى ــ 7
 .البقاعيبرهان الدين البقاعي  ــ 8
 .محيي الدين شيخ زادة ــ 9
 .محمد بن إسماعيل الصنعاني ــ 10
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 .أحمد بن محمد الصاوي ــ 11
 .محمود بن عبد اهلل األلوسي ــ 12
 .صديق حسن خان ــ 13
 .جمال الدين القاسمي ــ 14
 .محمد رشيد رضا ــ 15
 .شيخ األزهر الشيخ مصطفى المراغي ــ 16
 .شيخ األزهر الشيخ محمود شلتوت ــ 17
 .حجازيالدكتور محمد محمود  ــ 18
 .الشيخ محمد حسين مخلوف ــ 19
 .الشيخ سعيد حوى ــ 20
 .شيخ األزهر الدكتور عبد الحليم محمود ــ 21
 .شيخ األزهر الشيخ عبد المجيد سليم ــ 22
 .شيخ األزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ــ 23
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية  ــ 24
 .السعودية
 .الشيخ مناع القطان ــ 25
 .عبد الرحمن الجبرينالشيخ عبد اهلل بن  ــ 26
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 .الدكتور يوسف القرضاوي ــ 27
 .الشيخ عبد اهلل ناصح علوان ــ 28
 .الدكتور عبد الكريم زيدان ــ 29
 .الشيخ أبو بكر الجزائري ــ 30
 .الشيخ محمد عبد القادر أبو فارس ــ 31
 .الدكتور خالد عبد الرزاق العاني ــ 32
 .الدكتور محمد إبراهيم الحلفاوي ــ 33
 .األستاذ عفيف عبد الفتاح طبارة ــ 34
 .الدكتور محمد السعيد وهبة ــ 35
 .الدكتور عبد العزيز محمود جمجوم ــ 36
 .الدكتور عبد اهلل المصلح ــ 37
 .الدكتور صلح الصاوي ــ 38
 .الدكتور محمد سليمان األشقر ــ 39
 .الدكتور محمد نعيم ياسين ــ 40
 .الدكتور محمد عثمان شبير ــ 41
 .الدكتور عمر سليمان األشقر ــ 42
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 .األستاذ الدكتور سعود بن عبد اهلل الفنيسان ــ 43

 : الفتاو : الفصل الثالث* 
 .فتوى الشيخ عبد اهلل بن عبد الرحمن الجبرين

 .فتوى الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق آل يوسف
 .فتوى الدكتور رياض منصور الخليفي

 .فتوى الدكتور عيسى زكي عيسى
 .وفيما يلي صورة غالف الكتاب وتصميمه المعبر عن رسالة الكتاب
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 آفاق اتلاكمل واتلعاون

 التكامل اإلقليمي واإلسالمي المحمود *
 : التكامل النموذجي مع وزارة األوقاف والشخون اإلسالمية *

o  ًالىابقون < اللجنة المشتركة لتفعيل توصيات مختمر: أوال
 >األولون ومكانتهم في اإلسالم

o  ًالكتبطباعة : ثانيا 
o  ًالمختمرات: ثالثا 
o  ًاالستكتابات: رابعا 
o  ًاالستضافات:  امىا 

التعاون الطياب ماع جمعتاي اإلصاالج االجتمااعي وإحيااء التاراث  *
 اإلسالمي
 التعاون الطيب مع لجنة التعريف باإلسالم *

 التعاون الطيب مع جمعية العون المباشر *
 



 

 

 
 

 

 
التعاون ) التعاون الطيب مع المخسىات الرسمية  ارج الكويت *

مع وزارة األوقاف واإلرشاد بالجمهورية اليمنية الشقيقة 
 (.نموذجاً 

 مهرجان األيام الثقافي الىابع عشر في مملكة البحرين الشقيقة *
 مركز كرسي النور في ضيافة اآلل واألصحاب *
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 قلييم واإلساليم املحموداتلاكمل اإل
لقد شهدت بدايات المبرة تعاونًا كبيرًا في تداول مادتها بين أبرز 

الشقيقة  الدعاة في الكويت والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية
ومملكة البحرين الشقيقة لتقارب ثقافتها وتقاربها جغرافياا ومدى وجود 
 .التعددية المذهبية فيها بما يقارب اهتماماتها في مجال عمل المبرة وفكرها

وكان إنشاء ، لذا كانت الزيارات متبادلة منذ ما قبل إنشاء المبرة
معترف به رسمياا المبرة مبادرة سبق نحو العمل المؤسسي بإنشاء كيان 

وعلى رأسها الجهة المعنية بالعمل األهلي ، من أجهزة الدولة الرسمية
األمر الذي جعل للمبرة كياناا ، وهي وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

مؤسسياا تستطيع التعامل من خلله بشكل مشروع مريح مثل نشر الكتب 
بات البنكية صدارات الثقافية وإقامة المعارض فتح الحساوسائر اإل

لتنظيم شؤون العمل وتلقي المساهمات الشعبية من القطاعي الشعبي 
 .العريض المؤمن برسالتها والداعم لفكرتها وأنشطتها

التكامل  وقد بينا في موضع آخر من هذا الكتاب أحد أبرز مظاهر هذا
اإلقليمي من خلل تبني إعادة طباعة بعض الكتب المؤلفة من مشايخ 

 .من خارج الكويت وأخوة وأفاضل
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 اتلاكمل انلموذيج 
 مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

وسطية فكرها الذي جعل وزارة األوقاف لعل مما تعتز به المبرة 
والشؤون اإلسلمية تعتبر طموح المبرة مثاالا طيباا لفكر الوسطي ويصرح 

 >.أنتم الوسطية الحقيقية<: بعض مدراء إداراتها
وليس هذا بغريب على من عرف منهجية المبرة واعتدال طرحها 

ويعترض  إال، والحديث بلغة جماعية يقبلها الجميع، باحترام الثوابت
 .عليها أحد على األقل

وقد تمثل هذا التكامل في تبني الوزارة كثيراا من مشروعات المبرة 
 .وكان المبرة أحد إداراتها الموقرة

 اللجنة املشرتكة ملتابعة تنفيذ توصيات مؤمترات: أواًل* 

 >.السابقون األولون ومكانتهم يف اإلسالم<
م بالتعامل 2009لقد تميز هذا المؤتمر منذ انعقاده ألول مرة عام 

الجاد مع توصياته لكي ال تكون مثل كثير من التوصيات الصادرة عن 
ثم ال تجد لها من ، المؤتمرات الكثيرة التي تنعقد في العالم اإلسالمي

 وبذلك خسارة كبرى للجهود واألوقات، المتابعة الجادة نصيب
 .والميزانيات
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، إن تشكيل هذه اللجنة على مستوى عاٍل برئاسة السيد وكيل الوزارة
وعضوية  نائبه السيد الوكيل المساعد للشؤون اإلدارية والمالية آنذاكو

رئيس مبرة اآلل واألصحاب وبعض أعضائها وثلة طيبة من القياديين في 
ي والت، لهو مؤشر كبير على مقدار اهتمام الوزارة بهذه النخبة؛ الوزارة

أسفر عنها كثير من اإلنجازات في خدمة تراث اآلل واألصحاب ومنها 
 .البنود التالية

 : الكتب: ثانيًا* 

فقد تكرمت الوزارة مشكورة بطباعة آالف النسخ من إصدارات 
فبدأت بإهداء األئمة والخطباء بمجموعة منتقاة من إصدارات ، المبرة

واألصحاب إليهم بتشكيل مركز يعينهم على  المبرة لتقريب تراث اآلل
ثم استمرت مشكورة ، طرحهم المبارك في خطبهم وأحاديثهم ودروسهم

في طباعة كثير من إصدارات المبرة لتوزيعها على جماهير المسلمين في 
 .الكويت وخارجها

ولقد كان شعار الوزارة على غلف أي إصدار منها فيه داللة كافية 
ازة الدولة ممثلة بالوزارة الموقرة بطباعة هذا الكتاب للقارئ الكريم بإج

ليكون في متناول الجميع شاملا كافة الطوائف ، وبالتالي إجازة محتواه
 .والمذاهب

وهلل الحمد والمنة لم تسجل حالة احتجاج واحدة لدى الوزارة 
اعتمادها على المنهج السليم واألحاديث : والسبب بسيط، على طباعتها
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بل االستعانة بجميع ، وعدم اإللغاء واالستبعاد للرأي اآلخر، الصحيحة
فالحق رائد ، المراجع الرئيسية والفرعية لجميع الطوائف والمذاهب

 .المبرة أني وجدته فهي أولى به
ولذلك فإن هذه اإلضافة واإلصدارات وبل أدنى شك إضافة 

 .مد والمنةوهلل الح، جديدة طيبة للمكتبة اإلسلمية والعربية والكويتية

 : املؤمترات: ثالثًا* 

فقد أقامت الوزارة مشكورة بالتعاون مع المبرة ورابطة العالم 
 اإلسلمي ثلثة مؤتمرات في تراث اآلل واألصحاب تحت عنوان

فاستضافت المبرة أعلم > السابقون األولون ومكانتهم لدى المسلمين<
من األصحاب في العالم اإلسلمي فبحثوا وكتبوا وناقشوا  تراث اآلل

القضايا المهمة الكلية والجزئية والتي تحتاج إلى طريق وبسط في تراث 
 .اآلل واألصحاب

 : االستكتابات: رابعًا* 

 لقد استفادت المبرة من وجود إطار منهجي للستكتابات
الخارجية الموجودة أصلا في الوزارة وبالتحديد في أدلة الثقافة 

فقدمت رؤيتها لتطوير هذا التصور بما يتناسب وطرح تراث ، اإلسلمية
 .فتفهم اإلخوة األفاضل في هذه اإلدارة الموقرة، اآلل واألصحاب

ومن جهتها قامت المبرة بتنفيذ أدبيات هذه االستكتابات ابتداءا من 
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، عناوينها مع تحديد، ماء المستكتبين وموضوعات االستكتابترسيخ أس
ثم متابعة العمل ، مروراا بوضع للمحاور المقترحة الستكتاب كل منهم

وانتهاء بالمراجعة الشاملة والتدقيق على كتابتهم ، معهم خلل كتابتهم
 .تمهيداا إلخراجها إلى النور

 : االستضافات: خامسًا* 

الكبير الذي تبذله الوزارة الموقرة في  ال يخفى على أحد النشاط
والجهد المبذول الذي ، االستضافات لكبار العلماء في العالم اإلسلمي

 .وبقية اإلدارات المعنية في هذا المجال، تقوم به إدارة الثقافة اإلسالمية
 ولعل من الطبيعي أن يكون للمشايخ المدعوين برنامج اجتماعيٌّ 
مصاحٌب للنشاط الرئيسي من أنشطة للمؤسسات األهلية أو الديوانيات 

 .التي يتواصلون من خللها مع أهل الكويت
رأس  هنا يأتي ترشيح الوزارة مشكورًة لمبرة اآلل واألصحاب على

 .قائمة الجهات الرسمية واألهلية في برنامج زيارات المشايخ والضيوف
المسؤولين واإلشرافيين في عتز بإيمان بعض اإلخوة أبل إنني 

الوازرة حين يقولون لكبار الضيوف عبارة أكتبها بماء الذهب وإن كانت 
فما ، ومن زار منكم الكويت ولم يزر المبرة<: على سبيل الملطفة

 >.اكتملت زيارته
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 اتلعاون الطيب مع جعييت اإلصالح االجتمايع
 وإحياء الرتاث اإلساليم

 .إسناد الفضل ألصحاب الفضلإن من الفضل 
الخيرية  ولقد استقطبت المبرة كثيرًا من اهتمام األفراد والمؤسسات

 .في الكويت
، وأكثر من أن نسطرهم في هذا الكتاب، فهم كثيرون؛ أما األفراد

ال تعلم شمائلهم ما أنفقت ، بل إنهم ال يرغبون البتة في ذكر أسمائهم
وبمجموعهم  وأعترف بأنهم، سبحانه ولعل أجرهم ثبت عند اهلل، أيمانهم

 .كان لهم الزخم األكبر في دعم المبرة مادياا ومعنوياا 
فهم ، أما الجهات التي دعمت المبرة في المجال المادي بالتحديد

 .جهات متعددة من جمعيات ولجان زكاة
لكن أبرزها بالتحديد كٌل من جمعية اإلصلح االجتماعي متمثلة 

، وجمعية إحياء التراث اإلسلمي، الخيرية منها باألمانة العامة للجان
 .خصوصاا في السنوات األولى من عمر المبرة

الدعم المادي السخي من ، ولن أنسى، بل إنني ال أزال أذكر
 .األخ األمين العام لألمانة العامة للجان الخيرية آنذاك وقبل إنشاء المبرة
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 : وال غرابة في ذلك لعاملين أساسيين
المطلقة التي أوالني إياها مشكوراا مأجوراا لما عرفه عني الثقة  ــ 1

 .من قبل إنشاء المبرة من حضور في المجال الدعوي واالجتماعي
ومخرجات العمل التي يراها تباعًا من خالل إصدارات جادة  ــ 2

ديناره  فاطمأن مشكورًا ما دام، هادفة مسبوكة المحتوى محبوكة اإلخراج
 .أمامه ويرى نتائجه تسبقه بحمد اهلل وتوفيقهالذي يعين به المبرة يجده 

 : من مقومات النجاح* 

وفي السببين السابقين تأصيل لبعض عوامل النجاح في العمل 
 : المؤسسي الخيرية

 .كسب الثقة ــ
 .الجدية في األداء ــ

 .وهذا ما دأبت عليه المبرة وهلل الحمد والمنة طوال مسيرتها
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 اتلعاون الطيب مع جلنة اتلعريف باإلسالم
في البداية ال أفتأ أذكر العلقة التكوينية بين المبرة واللجنة حين 

اإلغاثة < ضيوف المبرة بنشأة المبرة وقيامها على مفهومأعرض لتعريف 
التي كان يسعنا أن > اإلغاثة المادية< بعيداا عن مجاالت> الفكرية

ولكن المؤسسات الخيرية األخرى القائمة ، نختارها حين أسسنا المبرة
والمؤسسات  فضاًل عن األجهزة الرسمية، أصاًل وذات االمكانات الكبيرة

وكذلك . قد قامت بالواجب في هذا المجال، الرسميةالخيرية شبه 
في مجال ساهم فيه > اإلغاثة المادية< لو اخترنا خدمة: كنت أقول

الكثيرون كإغاثة الملهوف وسد حاجة المحتاج ومن أصيب بالكوارث 
كون نفس، سواء الطبيعية أو تلك التي من صنع اإلنسان كالحروب
بينما ، وواحدبتأسيس المؤسسة الخيرية رقم مائة وواحد بل ربما مائتين 

في هذا المجال  2 عندما اخترنا مجال اإلغاثة الفكرية فنحن المؤسسة رقم
ألنها الوحيدة التي سبقتنا بالتخصص في ؛ بعد لجنة التعريف باإلسلم

في  ثم إن موضوع نشاطها غني عن التعريف، مجال اإلغاثة الفكرية
مجال اإلغاثة الفكرية التي تنقل الناس من الظلمات إلى النور بحمد اهلل 

 .وتوفيقه
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 اتلعاون الطيب مع جعية العون املبارش
القارة  كما يعلم الجميع اختصاص جمعية العون المباشر بالعمل في

 .متعدد ال يكاد يجد نظيراا له في ِقدمه وثباته وثمارهالسمراء وبشكل 
ومن ألوان االقتدار اإلداري والدعوي تجاوز المساعدات 
، والخدمات التي تقدمها الجمعية لإلغاثة المادية إلى اإلغاثة الفكرية

وال تقل خطورة وحساسية عن اإلغاثة المادية حيث إن المسلمين هناك 
أبرز جوانب العلم الشرعي من خلل  يحتاجون إلى من يعلمهم أحد

فقد بادرت ، ولما كان العمل دولياا في طبيعته، تراث اآلل واألصحاب
الجمعية بدعم ترجمة وطباعة مجموعة ال بأس بها من كتب المبرة إلى 

 .وأهمها السواحيلي واليوربا والهوسا، أبرز اللغات االفريقية
طباعة والتوزيع ضمن وقد كانت أبرز الكتب المختارة للترجمة وال

 : هذه اآللية من كتب المبرة الكتب التالية
 .اآلل والصحابة محبة وقرابة *
 .األسماء والمصاهرات *
 .الثناء المتبادل بين اآلل واألصحاب *
 .إني رزقت حبها *
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 .شذى الياسمين في فضائل أمهات المؤمنين *
 .كيف نقرأ تاريخ اآلل واألصحاب *
 .أهل البيت بين مدرستين *
 .الثمين في سيرة السيدة عائشة أم المؤمنينالدرر  *
 .رحماء بينهم *
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 مع املؤسسات الرسمية خارج الكويتالطيب اتلعاون 
 اتلعاون مع وزارة األوقاف واإلرشاد )

 ( باجلمهورية ايلمنية الشقيقة نموذجاً 

مظاهر التعاون المتبادل مع المؤسسات الرسمية ما قامت به  ومن
المبرة مؤخرا من إرسال جميع إصداراتها إلى وزارة األوقاف واإلرشاد 
بالجمهورية اليمنية الشقيقة بالتنسيق مع المسئولين في الوزارة بناء على 

 .طلبهم الكريم
وقد تم توجيه هذا اإلهداء إلى الوزارة من خلل األخ القاضي 

 ــمدير مكتب األوقاف بمحافظة عمران  ــعبد الخالق محمد حنش 
، الشقيق وذلك بإشراف من وزارة األوقاف والشؤون اإلسلمية باليمن

كتاب من إصدارات المبرة تضم  4500حيث اشتمل هذا اإلهداء على 
 .صدارات المبرة المتنوعةعنواناا من مختلف إ 28

وقد أبدى قياديو الوزارة باليمن واألخ القاضي عبد الخالق محمد 
حنش تأييدهم ودعمهم لرسالة المبرة وأكدوا على سمو أهدافها وتبني 
فكرتها في اليمن الشقيق وبينوا أن إصدارات المبرة التي وصلت إليهم 

بين آل بيت النبي  كان من شأنها أن توضح بجلء عمق العلقة الحميمة
وقالوا إن ، وصحابته األبرار األطهار رضي اهلل عنهم جميعا 
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هذه المحبة والثناء المتبادل بينهم من شأنها تعديل المفاهيم لدى كثير 
ومن شأنها بث السمو األخلقي في نفوسهم والتعالي ، من المسلمين

العقبات ووأد على الصغائر والتراحم فيما بينهم ونبذ الفرقة وتخطي 
وكل ذلك من شأنه أن ، الفتن ونسيان األخطاء والتسامح والتراضي

، يعمل على رفعة األمة ونهضتها وتفعيل طاقاتها بما ينفعها وال يضرها
واالقتداء بهؤالء  وما أحوج األمة للعمل بهذه الروح اإلسلمية السامية

 .القمم الشوامخ
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 مهرجان األيام اثلقايف السابع عرش 
 يف مملكة ابلحرين الشقيقة

تحت > مهرجان األيام الثقافي السابع عشر< شاركت المبرة في
الوزراء  نائب رئيس مجلس رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

مؤسسة  180والذي تنظمه مؤسسة األيام للنشر بمشاركة ، البحريني
 .والذي تعرض فيه مجموعة كبيرة من دور النشر العربية، ودار نشر

والمبرة تحرص دائمًا على المشاركة وتقديم كل ما هو مفيد وجديد 
هذه  مثلتنشره  للقراء الذين هم في تزايد مستمر بفضل الوعي الذي

وهذا المهرجان الضخم الذي تنظمه مؤسسة األيام للنشر ، المعارض
 .مؤسسة ودار نشر 180بمشاركة 

وتقدم رئيس المبرة بجزيل الشكر لمعالي الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة التي تدل على 

ية بين صفوف المسلمين مدي اهتمامه بنشر العلوم والثقافة اإلسلم
كما تقدم بالشكر الجزيل إلى مؤسسة األيام ، ودعم الوحدة الوطنية

للنشر على تنظيمها هذا المهرجان الثقافي الضخم الذي يضم العديد من 
 .الجمعيات اإلسلمية والمؤسسات الحكومية ودور النشر

البحرين  ومن جانبه أشاد الشيخ عزام الصباح سفير دولة الكويت في



 الفصل السادس : آفاق التكامل والتعاون 

 

168 

جاء ذلك خلل جولته في وقد ، بدور مبرة اآلل واألصحاب الفعال
الجناح الخاص بالمبرة حيث اطلع الشيخ عزام الصباح على محتويات 

التي تعمل  الجناح التي تبرز رسالة المبرة وأنشطتها وأحدث إصداراتها
 .في قلوب المسلمين على غرس محبة اآلل واألصحاب 
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 مركز كريس انلور يف ضيافة مربة اآلل واألصحاب
الخمس  أعرض فيما يلي نماذج من أنشطة كرسي النور في السنوات

، والتي سيتضح من خللها مغزى ذلك التعاون، األولى من عمر المبرة
 .فإن األفعال أبلغ من األقوال، واألثر اإليجابي الذي ترتب عليه

تولي مبرة اآلل واألصحاب اهتماماا كثيراا وخاصة للدعاة وطلبة 
فجاءت ، العلم وأصحاب المراكز الدعوية داخل الكويت وخارجها

، كرسي النور من مختلف الدول برهاناا على ذلكاستضافة وفود مركز 
 : ونشاطها وإصدارتها وهم بهدف التعرف على المبرة ورسالتها

 : وفد مركز كرسي النور للدعوة من السويد والدمنارك* 

 (هـ 1431المحرم  17)، م 2/1/2010

وكان في ، زيارة وفد كرسي النور للدعوة في السويد والدنمارك
استقبالهم نائب رئيس مجلس اإلدارة والمشرف العام على اللجنة 

، عبدالعزيز الصبيحي أمين صندوق المبرة.وأ، خليل الشطي.النسائية أ
وألقى الشطي محاضرة تعريفية بالمبرة وفكرها لوفد مركز كرسي النور 

وقد نالت فكرة المبرة ورسالتها كثيراا من ، بمقر اللجنة النسائية
وقد أهدى نائب رئيس مجلس اإلدارة ، عجاب لدى الوفد الكريماإل

لهم عدداا من إصدارات المبرة التي تهدف جميعها إلى نشر تراث اآلل 
 .واألصحاب رضوان اهلل عليهم أجمعين بالصورة الصحيحة
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 : وفد مركز كرسي النور من دولة طاجيكستان* 

 (هـ1431ربيع اآلخره19، )م3/4/2010

الزيارة الثانية لوفد كرسي النور بدولة طاجيكستان وكان وكانت 
خليل الشطي نائب رئيس مجلس اإلدارة والمشرف . في استقبالهم أ

العام على اللجنة النسائية وألقى محاضرة للوفد الزائر بمقر اللجنة 
وذلك عن اآلل واألصحاب ، النسائية حيث كان نصف الوفد من النساء

 .ين ودور المبرة ورسالتهارضوان اهلل عليهم أجمع
 : وفد كرسي النور من دولة موريشيوس* 

 (.هـ 1432محرم  19، )م 25/12/2010

وكان ، أما الثالثة فكانت لمركز كرسي النور من دولة موريشيوس
عبدالمحسن الجاراهلل الخرافي وعدد من . في استقبالهم رئيس المبرة د

من خلل الشرح المقدم لهم تعرف الوفد على المبرة ، الباحثين بالمبرة
 وتجولوا في أقسام المبرة وتعرفوا على المكتبة والمعلقات

رئيسة اللجنة النسائية األستاذة مريم  كما استقبلت >،البوسترات<
الوفد الكريم وقدمت لهم نبذة مختصرة عن  ( أم عبداهلل) الخضير

المبرة عدداا في نهاية الزيارة أهدى رئيس و، اللجنة النسائية في المبرة
ومن جانبهم قدم الوفد الكريم هدية ، من إصدارات المبرة للوفد الكريم

 .تذكارية لرئيس المبرة
فضلا عن عشرات الوفود من شتى دول العالم من قارة آسيا 

 .باووأفريقيا وأور



 

 

 
 

 اتللقف احلسن للمربة حملياً وإقليمياً 
 

 المدا ل اإلبداعية لعرض فكر المبرة *
 زوايا نظر المبرة إلى تراث اآلل واألصحاب *
 أداوت المبرة في تقديم أدبياتها *
 وسائل تواصل المبرة مع جمهورها الكريم *
 الداعمين منهجية التواصل مع المحبين وكبار *
 االنطباعات المشرفة ألئمة الحرمين الشريفين وكبار الضيوف *
 رسالة المبرة تخرج من المحلية إلى التدويل *
 اتفاقيات التعاون مع الجهات الرسمية واألهلية *
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 املداخل اإلبداعية لفكر املربة
اآلل واألصحاب في جميع مراحل العمل الدعوي في رئاسة مبرة 

ى تراث إل ةضافيإمداخل ضافة ب عد دعوي جديد وإكنت أحرص على 
بدعت المبرة وهلل الحمد والمنة في التعامل أبعد أن ، األصحاباآلل و

أبعاداا متعددة  ئمع تراث اآلل واألصحاب من عدة زوايا مختلفة لتنش
 لتناول تراث اآلل واألصحاب

 : فمن مد ل
 األسماء المتبادلة بين اآلل واألصحاب

 : إلى مد ل
 المصاهرات فيما بينهم بما يعكس العلقة الحميمة بينهم

 : مرورًا بمد ل
 األصحاباألنساب المشتركة بين اآلل و

 : وكذلك مد ل
الفتوحات اإلسلمية التي جمعتهم ليختلط بها عرقهم وتمتزج فيها 

 همؤدما
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ً
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 : ومد ل
 العامة والخاصة التي كانت تجمعهم القضايا
 : إلى مد ل

بهات عن اآلل واألصحاب المستهدفين  العظماء ديدنوهذا ، ردد الش 
الذين تتضح لدى ، من أعداء اإلسلم وعلى رأسهم المستشرقين

 .بعضهم روح العداء لإلسلم والمسلمين من خلل طرحه الغريب
 : إلى مد ل

مظانها المتنوعة بشكل يقيم استنطاق النصوص والمرويات من 
جة بل استفزاز أو اثارة بل بل تكلف في التحليل والتفسير لما ، الح 

 .تحمله هذه النصوص من دالئل واضحة ومفيدة
 : إلى مد ل

والمستلهم من المراجع ، األصحابالثناء المتبادل بين اآلل و
بما ، لفةالمتاحة من كافة األدبيات المتعلقة بالطوائف اإلسلمية المخت

والتحدث بلغات متعددة تشمل كل ، يؤكد احترام ثوابت الجميع
 .المعنيين بتراث اآلل واألصحاب األطراف

 



 زوايا نظرة املبرة إلى تراث اآلل واألصحاب
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 زوايا نظرة املربة إىل تراث اآلل واألصحاب
من أما الزوايا التي نظرت المبرة إلى تراث اآلل واألصحاب 

منها فتح علينا فهي األ خرى متعددة وكثيرة بما من  اهلل علينا و، خللها
 : الكثير

 : فمن زاوية
ولعل هذا ما استغرق معظم إصدارات ، الطرح الفكري المباشر

 .المبرة
 : إلى زاوية

شبهات  وترد عنها، السيرة الحسنة التي تقدم األسوة الطيبة من جهة
 .المستشرقين من جهة أخرى

 : إلى زاوية
 .لغة الطفل لمخاطبة األطفال من خللها

 : إلى زاوية
 .المرأة لمزيد من الوصول إلى المرأة من خللهاأدب 
 : إلى زاوية

األدب عامة والشعر خاصة للوصول من خللها إلى طبقات خاصة 
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 .من األدباء والمثقفين
 : إلى زاوية

لتنويع أساليب الطرح الفكري والعقدي من خلل الشعر ، النشيد
بعيداا عن  وبشكل رصين متزنالمؤلف خصيصاا لموضوعات المبرة 

 .اإليقاعات والتكلف في النغمات
 : إلى زاوية

للتراث  التمعن في المخطوطات القديمة التي نضيف من خاللها دعماً 
 .الحاضر المتاح ألدبيات اآلل واألصحاب

 : إلى زاوية
 ةوالمذكي، األصحاب من جهةلإللمام بتراث اآلل و الشيِّقةاللعب 

 .للتنافس الشريف في هذا اإللمام
 : إلى زاوية

نسبهم  لتوثيق ما تيسر عن، التواصل مع بعض ذرية آل البيت األطهار
سن الصلة بهم والشريف الذي نتعبد  إبراز محبتنا لهم اهلل من خلله بح 
 .من خلل محبة ذريتهم



 أدوات املبرة في تقديم أدبياتها
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 أدوات املربة يف تقديم أدبياتها
متنوعة فهي ؛ أما األدوات التي قدمت من خللها المبرة أدبياتها

 : وبشكل يتناسب مع حجم محتوى كل منها وأهميته، وهلل الحمد والمنة
 : فمن أداة

التقليدي المتعارف عليه منذ وهي الشكل ، الكتب والكتيبات
 .بدايات حركة التوثيق

 : إلى أداة
التي تقدم الفكرة الكبيرة بصورة صغيرة > البوسترات< المعلقات

 .ومختصرة ومركزة مصيبة لهدفها المنشود
 : إلى أداة

التي تقدم الفكرة السريعة المختصرة > البروشورات< المطويات
 .عن الموضوع المراد تغطيته

 : إلى أداة
القرص المدمج الذي يحمل المادة المرئية أو المسموعة عوضاا 

وكم استعانت به المبرة أيام تداوله هو ، عن الشريط الذي أصبح قديماا 
 .اآلخر وقبل انتشار القرص المدمج
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 : إلى منبر
 الموقع االلكتروني الذي أصبح قالباا عملياا يضم القديم والجديد
 .من أدبيات المبرة دون الحاجة إلى حيز مكاني مع سهولة في التعامل

 : إلى منبر
وسائل التواصل االجتماعي التي من خللها وصلت المبرة وتصل 

 .بأدبياتها إلى اآلالف ولربما المليين
 : إلى منبر

المنتديات والمقاالت الصحافية التي تصل من خللها المبرة 
إلى الشرائح االجتماعية المختلفة في المجتمع المحلي باإلضافة  بأدبياتها

 .الصحف إلى المجتمع الدولي من خلل النسخ اإللكترونية لهذه
 : إلى أداة

 .المسابقات التحفيزية على اإللمام بثقافة اآلل واألصحاب
 : إلى أداة

واألصحاب وبأسلوب  اللعبة التحفيزية للتثقيف بتراث اآلل
 >.سيرة اآلل واألصحاب< تنافسي ابداعي وهي لعبة



 وسائل تواصل املبرة مع جمهورها الكريم
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 وسائل تواصل املربة مع جهورها الكريم
وصلت المبرة وتواصلت مع الدعاة في العالم اإلسلمي  وقد

 : والمجتمع المحلي من خلل وسائل متنوعة للتواصل
 : فمن وسيلة

 .الزيارات المباشرة للمجالس والديوانيات والمنتديات
 : إلى وسيلة

االستقبال في المبرة لمئات الدعاة وطلبة العلم والضيوف وكبار 
 .التشريفات الذي تتشرف به المبرةالدعاة مع كلمة لهم في سجل 

 : إلى وسيلة
الدروس والمحاضرات المقامة في المبرة ألعضائها والدعاة من 

 .حولها
 : إلى وسيلة

 .الدروس والمحاضرات العامة في المساجد والمدارس والديوانيات
 : إلى وسيلة

مجاالت  المؤتمرات التي جمعت الدعاة والعلماء المتخصصين في
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 .المبرة من سائر بلد العالم اإلسلمياهتمامات 
 : إلى وسيلة

الملتقيات والندوات العلمية التي ال تختلف عن المؤتمرات في 
أهميتها ولكنها أصغر حجماا من المؤتمرات من حيث عدد المشاركين 

 .والمحاور
 : إلى وسيلة

والتي أوردناها في البند السابق آنفاا ، أدوات التواصل اإللكتروني
 .ضمن األدوات التي استخدمتها المبرة لتقديم أدبياتها من خللها

 : إلى وسيلة
الدورات العلمية والتثقيفية التي لطالما عقدتها المبرة في الكويت 

 .وخارجها
 : إلى وسيلة

األسابيع الثقافية التي تقيمها وزارة األوقاف والشؤون اإلسلمية 
 .مشكورة بالتنسيق مع المبرة

 : إلى وسيلة
واألصحاب  مجالس السماع التي وسعت دائرة االهتمام بتراث اآلل

من خلل االستفادة من هذه الفعالية العبادية والثقافية والتاريخية في آن 
 .واحد



 وسائل تواصل املبرة مع جمهورها الكريم
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 : إلى وسيلة
المشاركة الجادة في معارض الكتاب العربي ومعارض الكتاب 

الجمهور صدارات إلى توصل المبرة من خاللها آالف اإلاإلسالمي والتي 
 .المهتم عامة والمختصين في مجاالت اهتمامها بشكل خاص
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 املحبني وكبار ادلاعمنيمنهجية اتلواصل مع 
لم تعتمد المبرة أسلوب االتصاالت الهاتفية بالمتبرعين لتعرض 

وهذا نشاط متداول في كثير من الجهات ، أنشطتها وتطلب التبرع منهم
وذلك شعوراا من المبرة بالحرج من هذا األسلوب ، واللجان الخيرية

ألن بضاعة المبرة هي فكرها وهو يحتاج إلى  ــ وإن كان مشروعاا  ــ
عرض وشرح قد ال يفهمه الجمهور مثل فهمهم المباشر لكفالة اليتيم أو 

 .طباعة المصحف وبناء المسجد وهكذا
، بل إن طبيعة فكر المبرة قد يوحي لبعض الجمهور بالغموض

ومن طريف ما حصل ذات مرة حين بادرت إحدى األخوات الفاضلت 
النسائية بالتواصل مع بعض الجمهور بهذه الطريقة جاءها  من اللجنة

وهذا مع األسف ما  >؟أنتو سنة أو شيعة<: السؤال السريع الصاعق
يعانيه البعض من جهل لكون آل البيت والصحابة رضوان اهلل عليهم 

 .أجمعين رموزاا لجميع المسلمين
اصل ومنذ بدايات عمل المبرة وهي تسلك سبيلا بسيطاا وهو التو

المباشر مع طبقة الشباب الذين يتفهمون رسالة المبرة أو بعض المثقفين 
من كبار الداعمين الذين يتجاوزون المحدودية في الفهم للعمل 

حيث يعتقد البعض ومن كبار السن خصوصاا أن األولوية ، الخيري
من بنى هلل مسجداا يبتغي به <: بالتبرع للمسجد باعتبار الحديث الصريح



 الداعمينمنهجية التواصل مع املحبين وكبار 
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 .الصحيحين رواه البخاري ومسلم في >. بنى اهلل له مثله في الجنةوجه اهلل
: الصريح وهناك من يعتقد بأن األولوية لكفالة األيتام باعتبار الحديث

وقال بإصبعيه السبابة والوسطى ، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين<
 .رواه البخاري في صحيحه> هكذا

الحديث  من يرى األولوية في سقاية الماء وحفر اآلبار باعتبار وهناك
 .متفق عليه> في كل كبد رطبة أجر<: الصريح

أو فيما ، ولكن بالمقابل ال نجد حديثاا صريحاا في تطويق الطائفية
لذا تعمدنا في ، هو أبسط من ذلك وهو نشر تراث اآلل واألصحاب

ثم عمدنا إلى . لشرح المباشرالمبرة التواصل المباشر مع المتبرعين با
أسلوب آخر بعد تكوين قاعدة ال بأس بها من المتبرعين وخصوصاا عن 

وهو التواصل الدائم معهم ومن ، طريق االستقطاع الشهري المباشر
حيث كنا وهلل الحمد والمنة أول جهة خيرية تزود متبرعيها ، طرف واحد

تبرعاتهم أوالا بأول  مهما كان المبلغ الشهري الذي يتبرعون به بأخبار
الكتيبات واألشرطة من إدخالها في إصدار الكتب و، بما آلت إليه

والمعلقات وسائر األنشطة التي يرون أنها تعكس عملا جاداا يستحق 
لذا ال تتبع ، استمرار التبرع في نهاية المدة التي حدودها في بداية األمر

بل إن الرسائل الواصلة ، المبرة أسلوب التذكير عند انتهاء مدة التبرع
إلى المتبرعين عند صدور أي جديد للمبرة هي التذكير الطبيعي بتحديد 

 .التبرع
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صدارات فقد تم تزويدهم وال يزال بآخر اإل، أما كبار الداعمين
وهلل الحمد والمنة يأتي ، أوالا بأول كلما تجمع اثنان أو ثلثة منها

أو زكواته بشكل سنوي  بتبرعاته ــودون طلب من المبرة  ــبعضهم 
منتظم بما يعكس الثقة بالمبرة والقناعة برسالتها وإنجازاتها وهلل الحمد 

 .والمنة
 

 



 االنطباعات املشرفة ألئمة الحرمين الشريفين وكبار الضيوف
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 االنطبااعت املرشفة ألئمة احلرمني الرشيفني 
 وكبار الضيوف

اهلل وتوفيقه تتيقن المبرة من ريادة فكرتها فضلا عن سلمة  بحمد
مسيرتها يوماا بعد يوم كلما استقبلت كبار العلماء ومن العالم اإلسلمي 

 .وكبار الدعاة كذلك
ومن ضمن هؤالء أئمة الحرمين الشريفين والمشايخ أعضاء هيئة 

المؤسسات كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وكبرى 
منهجها وإنجازاتها ، فيثني هؤالء ثناءا عاطراا حسناا على المبرة، الدعوية

فيعبرون عن غبطتهم وسرورهم بالقول الشفوي ، ووسطية طرحها
فيكتبون ما يسر الخاطر ، واألداء بالكتابة في سجل التشريفات ثانياا 

ويشرح الصدر حتى أن غير واحد منهم وبالتحديد من أئمة الحرم 
مكي الشريف يصارحني عندما أوصله إلى السيارة لتوديعه والحفاوة به ال

واهلل إن فقرة زيارتكم في برنامجي هذا أمتع <: ولمقام الجميع من حولي
هكذا بتواضع العلماء الذين إذا  >،الفقرات وأفضلها وأكثرها فائدة عندي

هم أمٌر وأسعدهم المصطفى  أخبروا من صدر عنه فطبقوا بذلك سنة؛ أَسر 
بأن من أفضل األعمال عند اهلل تعالى إدخال السرور على  

 .قلب امرٍئ مسلم
وعلى صعيد آخر كم يسرني أن ضيوف مؤتمرات وزارة األوقاف 
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والشؤون اإلسلمية على اختلف بلدانهم يطلبون من مرافقيهم زيارة 
 ألنهم قد سمعوا بالمبرة في؛ المبرة خلل أوقات فراغهم من المؤتمر

وبطبيعتي وهلل الحمد ، بلدانهم ولفتت انتباههم بالطرح اإلبداعي الجديد
فيتزامن أن يتعاقبوا باختيار مواعيد ، ال أعرف االعتذار من استقبال أحد
فأكون في حالة استقبال شبه دائم ، الزيارات لعدم علمهم ببعضهم

 .للعمل وضيوف المؤتمر خلل أيام المؤتمر على هامشه
ساعة يزورنا في المبرة بعض كبار  24وخلل والجميل أنه 

وال ينسقوا فيما ، ضيوف المؤتمر دون أن يلتقوا ببعضهم في المبرة
لقد كان لنا في الدعوة كذا وكذا سنة : فيقولون على لسان واحد، بينهم

 .ولم نر فيه إبداعاا في تقديم الدعوة مثل هذا اإلبداع، منذ عهد طويل
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 رسالة املربة خترج من املحلية إىل اتلدويل
بعيداا ، تنهج المبرة في الدعوة إلى اهلل سبحانه نهجاا وسطياا معتدالا 

فهي ، وصخب الجدال الحاد، واألصوات المرتفعةعن التشنج والصراخ 
تعالج ما يكون من أخطاء أو مفاهيم مغلوطة في الجانب العقدي عند 

وتتصدى للغلو والتطرف بأساليب الحكمة والعمل على ، بعض المسلمين
لتطبب بذلك علل الفكر ، نشر الصحيح من السيرة العطرة لخير القرون

االستشراق  وعقارب، ها أفاعي الطائفيةوتقدم الترياق للسموم التي نفثت
معتمدة بذلك . التي تهدف إلى تشويه الدين والطعن في رموزه الثقات
وقبل ، على مخاطبة العقل والنقل الصحيح من سيرة النبي 

 .يدي وال من خلفه الذي ال يأتيه الباطل من بين ذلك كله كتاب اهلل 
فقد حملت شعار الحب ولواء ، فلما كانت هذه هي رسالة المبرة

اآلل والصحابة < االعتصام تحت راية اآلل واألصحاب فكانت عبارة
 .مصاحبة السم المبرة ملزمةا له> محبة وقرابة

، وكان من شأن هذه الرسالة السامية أن تنطلق لتعم أرجاء البالد
ولهذا فقد قامت ، وأينما وجد مسلم فرسالة المبرة تعنيه بشكل كبير

من المؤسسات اإلسالمية واألفراد والجمعيات خارج الكويت  العديد
 العربية باللغةبإعادة طباعة إصدارات المبرة على نفقتها الخاصة سواء 

ليدل ذلك داللة واضحة على تدويل ، اللغات المختلفة أو المترجمة إلى
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. وعلى مدى أهمية إصداراتها التي ال يستغني عنها مسلم، رسالة المبرة
بذلك رسالة المبرة متخطية المسافات الطويلة لتصل إلى كل مسلم  لتصبح

 .رسالة األمة كلها وذلك ألنها
إن المقصود بالتدويل هنا هو تصدير فكرة المبرة إلى كل دولة 
يقيض اهلل سبحانه من أهلها من يرفع الراية نفسها تحت العنوان الذي 

، أصحاب رسالةألننا ، يناسب كل دولة ويختاره أهلها بشكل مباشر
، وكم يسرنا انتقال الفكرة وتوسعها إلى كافة بلد العالم اإلسلمي

 .ولكن إذا سخر اهلل تعالى لها من يتبناها من أهل البلد
 م تم إنشاء جمعية اآلل2005وبالفعل وبعد انشاء المبرة عام 

ثم جمعية ، م2006واألصحاب في مملكة البحرين الشقيقة عام 
وديوان  ،م2008في جمهورية مصر العربية الشقيقة عام  األصحاب واآلل

اآلل واألصحاب في ديوان الوقف السني في جمهورية العراق الشقيقة 
 .م2010عام 

 ــ وهلل الحمد ــفنحن ، وكم يسعدنا هذا البعد الدولي واإلقليمي
بل نحرض ، أصحاب رسالة ال نطلب حفظ حقوق النشر إلصداراتنا

بغية ، دور النشر هكذا وبل أي مردود ماديعلى النشر ألصحاب 
 .التبشير بالدعوة المباركة

وهناك دول عديدة تم إنشاء لجنة مصغرة فيها كنواة لكيان مؤسسي 
باعتبار ، والمسألة على كل حال ليست بهذه السهولة، أكبر إن شاء اهلل

 .طول اإلجراءات اإلدارية والقانوني التي يقتضيها
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 اتفاقيات اتلعاون مع اجلهات الرسمية واألهلية
شكلت اتفاقيات التعاون أمثلة حية على التكامل الطيب بين  لقد

المبرة وكل األجهزة الرسمية واألهلية التي يمكن أن تشاركها في تحقيق 
 .أهداف كل األطراف المتعاونة

وهذا يعكس الثقة الطيبة من تلك الجهات بمنهجية المبرة 
، يهووسطيتها وطرحها المعتدل الذي يضع الوحدة الوطنية نصب عين

 .وثوابت عقيدته تسبقه وفي تحديد ملمحه
ومن أبرز أمثلة التعاون المشار إليهم اتفاقية المبرة مع وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسلمية الموقرة الموقعة بين الطرفين في غرة ربيع 

م والتي 2008هـ الموافق التاسع من مارس عام 1429األول عام 
 : ما يليحددت أوجه التعاون بين الطرفين في

 .اإلصدارات المشتركة المتنوعة *
 .مشروعات األبحاث المتنوعة *
 .األنشطة والبرامج التي تحقق أهداف الطرفين *
 .المؤتمرات والملتقيات ومعارض الكتب *

 عادل عبد اهلل الفالح وكيل. وقد مثَّل الوزارة في هذه االتفاقية د
 الوزارة 
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المحسن الجار اهلل الخرافي رئيس مجلس  عبد.ومث ل المبرة د
 .إدارة المبرة

 

 



 

 

 
 

 إرشاقات ىلع هامش املسرية املباركة
 

 حضور اآلل واألصحاب في الواقع الكويتي *
 ديوان المبرة ومكتبتها يىتوعبان التعدد المذهبي *
 صدارات المبرةإقبال الطيب على ترجمة اإل *
 ؟ وأين القناة الفضائية *
 واألصحابمجالس الىماع لتراث اآلل  *
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 يف الواقع الكوييت... حضور اآلل واألصحاب

لتراث  بعد أكثر من عقد من الزمان والمبرة مستغرقة في الشأن العام
انفتحت المبرة ، اآلل واألصحاب بل تحديد هوية من جنسية أو بلد
اآلل واألصحاب على مجال جديد من اهتماماتها وهو ما يتعلق بحضور 

من خلل محبة أهل الكويت قديماا وحديثاا لآلل ، في الواقع الكويتي
 .بحبهم واألصحاب وتقربهم إلى اهلل 

ونعتز بحصرنا لخمسة عشر محور من محاور محبة أهل الكويت 
 : لآلل واألصحاب فصلناها في كتاب مستقل تحت عنوان

الخمسة  المحاور وهذه >الكويتي الواقع في واألصحاب اآلل حضور<
 : عشر هي
 .األصحابتسمية األبناء بأسماء اآلل و: المحور األول *
 .تسمية المدارس بأسماء اآلل واألصحاب: المحور الثاني *
 .األصحابية الشوارع بأسماء اآلل وتسم: المحور الثالث *
 .األصحابو تسمية المساجد بأسماء اآلل: المحور الرابع *
تسمية الشركات والمؤسسات االقتصادية : المحور الخامس *

 .بأسماء اآلل واألصحاب
 .اآلل واألصحاب في الخطاب الرسمي الكويتي :الىادس المحور *
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األصحاب في تسميات المناطق و تراث اآلل: الىابعالمحور  *
 .الكويتية
توجيه الخطاب الديني للستهداء بهدي اآلل : الثامنالمحور  *

 .واألصحاب
توجيه الخطاب التعليمي للستهداء بهدي اآلل : التاسعالمحور  *

 .واألصحاب
توجيه الخطاب اإلعلمي للستهداء بهدي اآلل : العاشرالمحور  *

 .واألصحاب
توجيه الجهود األكاديمية لخدمة تراث : الحادي عشرالمحور  *

 اآلل واألصحاب.
 محبة الكويتيين ألهل البيت بشكل عام: عشر الثانيالمحور  *

 .اهتمام أهل االختصاص بمشجرات أنسابهموتقدير ذريتهم و
 األصحاب في الشعر الكويتي قديماا و اآلل: عشرالثالث المحور  *

 .حديثاا و
 إنشاء مؤسسة أهلية مختصة بتراث اآلل: عشرالرابع المحور  *

 (.األصحابو مبرة اآلل) واألصحاب
طباعة مليين النسخ لمئات اإلصدارات : عشرالخامس المحور  *
 .هديهم لنشر

إصدار التشريعات الكفيلة بتجريم من : عشرالىادس المحور  *
 .لآلل واألصحاب بأي شكل من أشكال اإلساءة يتعرض
الملتقيات لنشر هدي و إقامة المؤتمرات: عشر الىابعالمحور  *

 .اآلل واألصحاب
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 ديوان املربة ومكتبتها يستوعبان اتلعدد املذهيب
تاريخية تتعايش معها  إن التعدد المذهبي في دولة الكويت حقيقة

 .المبرة إيماناا منها بالمواطنة المشتركة بين كل الكويتيين
وهذا ما مارسته المبرة اجتماعياا من خلل استقبال ضيوفها من 
جميع الطوائف اإلسلمية لعرض فكرتها الجامعة التي تقوم على احترام 

عليهم  ثوابت الجميع وتنطلق من محبة آل البيت والصحابة رضوان اهلل
 .بل تتعبد اهلل تعالى بحبهم، أجمعين

وكم قام رئيس المبرة ونائبه وبعض أعضاء مجلس اإلدارة بزيارة 
كافة الديوانيات الكويتية لعرض فكرة المبرة وإهداء إصداراتها في هذه 

 .الديوانيات من جميع شرائح المجتمع دون تعصب
وعلى صعيد آخر تقوم المبرة بتزويد مكتبتها بكل أدبيات اآلل 

كما وضحنا في موضع آخر من هذا الكتاب عن التعريف  ــواألصحاب 
بل استوعبت هذا ، دون االقتصار على مذهب معين ــبمكتبة المبرة 

االنفتاح بشكل طبيعي انطلقاا من مبدأ المبرة القائم على احترام ثوابت 
وذلك باستخدام المراجع الشاملة من ، والتحدث بلغة الجميعالجميع 

وهذا ما يشكل بالفعل ، كل المذاهب اإلسلمية في تأليف كتب المبرة
 .إضافة للمكتبة اإلسلمية
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 اإلقبال الطيب ىلع ترجة إصدارات املربة
صدارات المبرة إقباالا طيباا من جموع المترجمين إلى إلقد شهدت 

 .إصدار 72لغة ألكثر من  17كثير من اللغات األجنبية حتى بلغ عددها 
، ولعل الحاجة الشديدة لهذه الترجمة تفسر هذا الميل الكبير

، تيسيراا لفكر المبرة ومادة كتبهابحيث يوفر هؤالء المترجمون لشعوبهم 
ذلك من نشر تراث اآلل واألصحاب لما لهم من مكانة عظيمة لما في و

خصوصاا في ضوء محاوالت نشر  عنهمولرد الشبهات ، اهلل بها نتعبد
 بحد ذاتهاولعل الجزء األهم هو الترجمة . البعض ألفكار خاطئة عنهم

المادة المطلوبة والتي تصل إلى ألنها يمكن أن توفر للمواقع اإللكترونية 
بينما الجزء التالي ، آالف ولربما مليين الناطقين بهذه اللغة في العالم

، هون بتوفر الميزانية اللزمة لذلكمروهو طباعة الكتب المترجمة فهو 
سواء كانت من المبرة أو من المؤسسات المتعاونة معها في هذا المجال 

 .ارة األوقاف والشؤون اإلسلميةالتعريف باإلسلم وز لجنةمثل 
صداراتها انطالقًا من إأهمية ترجمة حول وتنطلق فكرة المبرة 

 : االعتبارات التالية
الحقيقية  تسعى المبرة إلى إيصال تراث اآلل واألصحاب بصورته* 

 .ألكبر عدد من المسلمين
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 .اللغة ليست عقبة في طريق تحقيق أهداف مبرة اآلل واألصحاب* 
الترجمة هي األداة التي يمكننا بها مواكبة الحركة الفكرية * 

 .والثقافية في العالم اإلسلمي
ليس من السهل نقل تراث اآلل واألصحاب بين الشعوب من * 

 .غير ترجمة هذا التراث إلى اللغات المختلفة

 نن من زن رن مم ام يل ىل}: قال تعالى
من ) قال الرسول ، (1){ني مي زي ٰىري ين ىن

كان له من األجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة من  دعا إلى الهدى
وقال عليه الصلة ، رواه مسلم( غير أن ينقص من أجورهم شيئاا 

رواه ( لئن يهدي اهلل بك رجلا واحداا خير لك من حمر النعم) والسلم
 .مسلم

المسلمين  حاجةمع تزايد  نشأت فكرة ترجمة إصدارات المبرة
وكان البد من ، لمضامين المبرة العلمية والدعوية غير الناطقين بالعربية

.. وتساءلنا، السعي لتوصيل رسالة المبرة إلى أكبر عدد من المسلمين
ومن ي خاطبهم بلغتهم وينشر ؟ من يصحح المفاهيم الخاطئة عند بعضهم

وغيرها من ؟ بالصورة الصحيحة لهم تراث اآلل واألصحاب 
مشروع ترجمة إصدارات المبرة إلى العديد التساؤالت التي دفعتنا لبداية 

 .من اللغات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 104آل عمران اآلية ) سورة (1)
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ونظرا للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا كجهة ت عنى بالتراث 
وجدنا أنه من الطبيعي ، اإلسلمي خصوصا المتعلق باآلل واألصحاب

إنشاء هذا المشروع الخيري إليصال رسالة المبرة لجميع المسلمين غير 
كما أن الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات تعتبر ، يةالناطقين باللغة العرب

، من أحد أهم األهداف الدعوية والرئيسة في عمل المبرة الدعوي
ونعمل على تحقيق هذا الهدف من خلل ترجمة عدد من كتب 

 ــالفرنسية  ــنجليزية اإل) وإصدارات المبرة إلى العديد من اللغات
 ةلغات التي يبلغ عددها سبع عشروغيرها من ال ــالفارسي  ــاألوردو 

 (.لغة بحمد اهلل وتوفيقه

 : األهداف السامية للرتمجة* 

تعد الترجمة الخيط الذي يربط بين المجتمعات ويدعم نسيج 
الحضارة اإلنسانية والجسر الذي يربط الشعوب المتباينة المتباعدة 

شخص  وهذا يوضح أن أهداف المبرة أكبر بكثير من التأثير في، ويقربها
ويتعداه إلى أهداف أعمق ، واحد أو حتى عدد محدود من األشخاص

من جميع األجناس يتمتع بعقلية  وهو إيجاد جيل متفتح، وأكثر أثراا 
 .علمية واعية

 : ولعل من أهم هذه األهداف
نشر تراث اآلل واألصحاب بالصورة الصحيحة بأكثر من لغة  ــ 1

 .للوصول ألكبر عدد من المسلمين



 اإلقبال الطيب على ترجمة إصدارات املبرة

 

199 

المعرفة  الجاليات غير الناطقة بالعربية للوصول إلى التيسير على ــ 2
 .الصحيحة
 .البناءة التواصل مع الجاليات المختلفة وتبادل األفكار ــ 3
لنشر  استغلل الطاقات العلمية والعملية في نشاط الترجمة ــ 4

 .تراث اآلل واألصحاب
اح الثقافي في الدول اإلسلمية ومد جسور نفتمواكبة عصر اال ــ 5

 .المسلمين والجاليات اإلسلميةالتواصل بين 
اإلسهام في علج الكثير من المشاكل والعوائق التي تواجه  ــ 6

 .الجالية اإلسلمية في التعرف على التاريخ اإلسلمي
تصحيح وضع الجاليات وإيجاد بعض الحلول لما تعانيه هذه  ــ 7

 .الجاليات من ضعف في ارتباطهم بدينهم ولغتهم

 : ثر ترمجة كتب وإصدارات املربة على اجلاليات اإلسالمية* أ

ومن خلل تجربة ترجمتنا للعديد من إصدارات المبرة قد الحظنا 
من اهتمام الجاليات المختلفة بالتعرف على التاريخ المشرق  اا أثراا كبير

 لآلل واألصحاب من خلل زيارتهم للمبرة بغرض التعرف على نشاطها
وإصداراتها المتنوعة متخطين حاجز اللغة الذي لم يعد عائقاا أمام أي 

 .مسلم مهتم بتراث اآلل واألصحاب رضوان اهلل عليهم أجمعين

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.SubContent&contentID=2801
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 : روع الرتمجةدور الدعاة جتاه مش* 

تعرفنا على الدور ، ومن خلل تجربتنا في مجال الترجمة أيضاا 
تباعه من خلل االذي يجب على الدعاة الذين يحملون أكثر من لغة 

من  اا وقد وضعنا عدد. الخيري بأهدافه السامية خدمة هذا المشروع
 : األسس والقواعد لدور الدعاة تجاه خدمة هذا المشروع وهي

الدعاة  ومخاطبة، استقطاب الكوادر التي تتقن اللغات المختلفة وو 1
 .في كل بلدان العالم ممن يتقنون اللغة العربية إلى جانب لغة بلدهم

مساهمة الدعاة في تقديم األبحاث التي تخص تراث اآلل  ــ 2
 .مع تقديم خبرات ذوي الخبرة في هذا المجال، واألصحاب

تنمية مهارات الترجمة لدى الدعاة بعقد الدورات واستضافة  ــ 3
وأساليبها  ،المتخصصين في هذا المجال لتدريس أحدث تقنيات الترجمة

 .وتسخير اإلمكانيات لذلك
العمل على تحسين مستوى المترجمين وتثقيفهم لغوياا وأدبياا  ــ 4

الحديثة  وشرعياا باإلضافة إلى التدريب التقني على استخدام الوسائل
 .في الترجمة

وال يزال مشروع الترجمة بالمبرة بحاجة لبذل الكثير من الجهود 
 والدعم ومساهمة ذوي االختصاص والمهتمين بنشر تاريخ اآلل

وتضافر جهودهم لتطوير هذا المشروع الدعوي التنويري ، واألصحاب
 .الذي يخدم قطاعاا كبيراا من األمة اإلسلمية في شتى بقاع األرض
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ممن  قمنا بالتعاون مع الكثير من الجهات والدعاة المخلصين
بعيداا عن ، يتقنون هذه اللغات حتى تأخذ حركة الترجمة جانب األصالة

حتى يقرأ العالم عن ، ونضمن األمانة في النقل والصياغة، التحريف
ديننا كما نفهمه نحن ال كما يفهمه أعداء اإلسلم ويسعون إلى نشر هذا 

 .المسلمينالفهم بين 
وليست مجرد نقل كل ، فالترجمة نقل لحضارة وثقافة وعلم وفكر

فالترجمة لها مدلوالت ومعاٍن ، كلمة بما يقابلها في اللغة األخرى
إنسانية تقوم بربط الحضارات والثقافات المختلفة بين البشر من آالف 

ن هذا النتاج بلغته وليس من السهل فكلٌّ ، السنين إلى يومنا هذا نقل  دو 
وخير وسيلة ، حضارة إلى أخرى إال بمعرفة اإلنسان للغة اإلنسان اآلخر

 .لذلك هي الترجمة
إن القيام بعملية الترجمة مع مراعاة النقاط السابقة يجعل 
ون الدقة في النقل لحقيقة المعاني والمعلومات  المترجمين يتحر 

 .المبرةوهذا ما نسعى لتحقيقه من خلل ترجمة إصدارات ، المنقولة
> لجنة التعريف باإلسالم< ومن الجهات التي تم التعاون معها محلياً 

المترجمة إلى  ن هذا التعاون قد أنتج العديد من اإلصداراتإحيث 
 ــ( سيرالنكا) سنهاري ــ أوردو ــنجليزي إ) منها، اللغات المختلفة

 وو اندونيسي وو صيني وو( مرناد) فلبيني وو( تجلوك) فلبيني وو( هندي) تلجو
 تم قد وكان(، ألباني ووي بوسن وو تركي وو أسباني وو( هندي) كنادا وو نيبالي

 .األوردو لغة إلى أيضاً  وترجمت مسبقاً  العربية باللغة المبرة في إصدارها
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 .وكذا الحال بالنسبة لجمعية العون المباشر مشكورين مأجورين
وردود ، لهذا التعاون أثره الطيب في الجاليات المختلفة وكان

التي تمثلت في ، يجابية ظهرت بوضوح من قبل هذه الجالياتإ أفعال
زيادة االهتمام بزيارة المبرة والتعرف على أدبياتها والشغف بتراث اآلل 

 .واألصحاب واالستفسار عن القضايا المتعلقة بهم
 : إلصدارات المبرة ما يليوقد كانت حصيلة جهود الترجمة 

 

 الغير مطبوع وعاالمطب ةاااغاالل م
 10 6 اللغة الفارسية 1

 2 7 اللغة األوردية 2
 1 1 اللغة الروسية 3
 1 6 اللغة البوسنية 4
 1 1 اللغة اإلندونيسية 5
 ــ 1 اللغة الفرنسية 6

 ــ 2 اللغة الطاجيكية 7

 1 1 اللغة األذربيجانية 8
 5 ــ البنجلديشيةاللغة  9
 5 ــ اللغة الهندية )ماليلم(  10
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 الغير مطبوع وعاالمطب ةاااغاالل م
 ــ 3 اللغة السواحيلية 11

 1 2 اللغة اإلنجليزية 12
 1 ــ اللغة الصينية 13
 1 ــ لغة اليوربا 14
 5 ــ لغة الهوسا 15
 7 ــ اللغة التركية 16
 1 ــ اللغة التايلندية 17

 كتاب 72 إجمالي عدد الكتب
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 ؟ وأين القناة الفضائية
 .وكم ورد إلينا منهم، سؤال مشروع نتوقعه من كل محبي المبرة
وذلك انطلقاا ، المماثلةوكم جلسنا وناقشنا وتأملنا في التجارب 

من قناعة راسخة بوصول القنوات الفضائية إلى الجمهور بشكل أسرع 
 .بكثير من الكتاب وسائر األدوات الدعوية األخرى

بيد أن العامل الرئيسي لحسم المضي في إنشاء قناة فضائية تنشر 
بل ديمومة ، تراث اآلل واألصحاب ليس هو التكلفة المادية لإلنشاء

بحيث ال ، لرافد المالي الذي يستلزمه استمرار البث الفضائيتوفر ا
فيه  ــ إن حدث ــوهذا ، يتوقف أي سبب من األسباب فتفشل التجربة

، داللة سلبية في نظر الجمهور إلى محتوى القناة وفكرها وطرحها
وبالتالي فإن في ذلك إساءة بالغة لتراث اآلل واألصحاب نربأ بأنفسنا 

 .لها عن أن نكون سبباا 
 : البديل الناجع الناجح* 

لعل البديل هو إتاحة المادة العلمية إلصدارات المبرة إلى 
 .اإلعلميين ليستعينوا بها في إعداد برامج تخدم تراث اآلل واألصحاب
، وبالفعل تم نشر كثير من أدبيات المبرة في الفضائيات اإلسلمية

 .في الفضائيات ودون أجر مقابل كما هو العرف المتبع بشكل عام
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، وهو حل جيد فيه البديل األنسب حسب الظروف المتاحة حالياا 
أولى بها ، كيف ال والقضية المطروحة في فكر المبرة قضية أمة

الحكومات والدول وبما يتناسب وخطورة المرحلة الراهنة من عمرها 
وعمر األمة اإلسلمية بشكل عام بما يوجب توظيف فكر المبرة في 

 .ونزع فتيل الفتن الناشئة منها، الطائفيةتطويق 
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 جمالس السماع لرتاث اآلل واألصحاب

 جملس السماع لكتاب األربعني يف فضائل آل ابليت
 للعالمة الشيخ عبد الل بن صالح العبيد باملسجد الكبري

لعله من المعلوم أن اإلسناد خصيصة هذه األمة التي شرفها اهلل 
ساهمت  وعليه فقد، وسنٌة بالغة من سنن العلم وآداب المتعلمين، تعالى

واألصحاب في إحياء سنة اإلسناد واإلجازات بما لها من  مبرة اآلل
صافية صحيحة ال تشوبها  أهمية بالغة في بقاء شريعة محمد 

 .وال تعتدي عليها عوادي الزيف والتحريف، عوامل الغلط والتصحيف

وفي سبيل هذا الشرف العظيم استضافت المبرة أحد العلماء الكبار 
المعروفين وهو  عالية والدراية الوافيةالمختصين من أصحاب األسانيد ال

الشيخ العلمة المسند المقرئ عبد اهلل بن صالح العبيد من المملكة 
لي قرأ عليه كتابه األربعين في فضائل أهل ، العربية السعودية الشقيقة

والذي جمع فيه أربعين حديثاا في فضائل أهل البيت وله سند ، البيت
واحد ومجلس واحد بعد صلة العشاء  وذلك في يوم، متصل بها جميعاا 

الحادي والعشرين : هـ الموافق1430ذو القعدة  2: مباشرة يوم األربعاء
م في القاعة األميرية في رحاب المسجد الكبير بدولة 2009من أكتوبر 
وقد حضر مجلس السماع لفيف من المهتمين بهذا الفن على ، الكويت
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مرية يتقدمهم معال ي نائب رئيس مجلس الوزراء اختلف شرائحهم الع 
اإلسالمية راعي مجلس ووزير األوقاف والشئون ، للشؤون القانونية

والذي ألقى كلمة في بداية  ،السماع المستشار راشد عبد المحسن الحماد
كما حضر بعض األعيان من العلماء والمشايخ وطلبة العلم ، المجلس

 .والسادة األشراف وكبار داعمي المبرة
األحاديث  السماع تمت إجازة الحضور من الشيخ المسند لهذه وبعد

المباركة  في هذه األربعين  فنالوا شرف اتصال سندهم بالرسول
كما . من األحاديث النبوية الشريفة والمختصة بفضائل آل البيت األطهار

بالبسملة ثم كلمة معالي وزير  تم طباعة هذا الكتاب الطيب مستفتحاا 
وقد أ لحق به ، تلتها كلمة رئيس المبرة، األوقاف والشؤون اإلسلمية

 .صورة من اإلجازة العامة للحضور
حب  وكان هذا المجلس المبارك مادة فعالة في جمع المسلمين حول

 .آل البيت والصحابة رضي اهلل عنهم أجمعين
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 جملس السماع لكتاب األربعني يف فضائل الصحابة 
 للعالمة الشيخ عبد الل بن صالح العبيد باملسجد الكبري

اإلسلمية  والشؤونوكان المجلس الثاني برعاية معالي وزير األوقاف 
عادل الفلح . وبحضور وكيل الوزارة د، المستشار راشد الحماد أيضاا 

هو ، وبتنظيم ورعاية مبرة اآلل واألصحاب وقد أقيم بالمسجد الكبير
قراءة وسماع كتاب فضائل الصحابة بالسند المتصل إلى رسول اهلل 

ر العدل وقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزي، ‘
وزير األوقاف والشؤون اإلسلمية المستشار راشد الحماد أن االهتمام 

يعد  ــرضوان اهلل عليهم أجمعين و ‘ ــواالعتناء بمآثر أصحاب النبي 
 .أحد عوامل جمع األمة اإلسلمية على كلمة سواء

وأن هذا اللقاء المبارك الذي تنظمه مبرة اآلل واألصحاب 
رحاب الصحابة وفضائلهم وتراثهم ومآثرهم  لنقضي ساعة في، مشكورة

فهم ، لهو عمل يستحق منا كل دعم وتأييد، التي ال يضاهيهم فيها أحد
من حمل الدين إلينا وبذلوا أرواحهم في سبيل نصرته ورفعته ونشره في 

 .وضربوا أروع األمثلة في التضحية والفداء، أرجاء األرض
ادل الفلح وكيل الوزارة ع. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه د

للعلمة الشيخ  ــفي مجلس السماع لكتاب األربعين في مآثر الصحابة 
والذي  ــ عبد اهلل بن صالح العبيد من المملكة العربية السعودية الشقيقة
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عن مآثر  ‘تم خلله االستماع إلى أربعين حديثاا من أحاديث النبي 
 .‘الصحابة بسندها موصوالا إلى النبي 

ؤكد اإلدارة في المبرة أن هناك العديد من مجالس السماع قادمة وت
حيث > اآلل واألصحاب< بإذن اهلل وقد بدأتها المبرة بقطبي العمل فيها

لما لها من تأثير طيب ومركز ، تولي المبرة مجالس السماع اهتماماا كبيراا 
 .في أذهان المستمعين

 ــ أثناء إعداد هذا الكتاب للطباعة ووولعل مصداق ذلك ما تم مؤخرًا 
فضيلة  من عقد مجلس لسماع كتاب الشمائل النبوية لإلمام الترمذي على

بالتعاون بين المبرة وإدارة الثقافة ، الشيخ محمد بن ناصر العجمي
اإلسلمية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسلمية بدولة الكويت وإدارة 

 .المسجد الكبير
وهذا فضلا عن مجالس السماع التي أقيمت على هامش ملتقى 

حيث ع قد في خاتمة الملتقى األول . أعلم اإلسلم األول والثاني
وعقد في خاتمة الملتقى (، ثلثيات اإلمام البخاري) مجلس لسماع

كلهما على الشيخ ( األربعون الحنبلية المسموعة) الثاني مجلس لسماع
 .محمد بن ناصر العجمي

 





 

 

 
 

 جتربيت مع توثيق أنساب آل ابليت الكرام
 

 أبعاد االهتمام بأنىاب آل البيت الكرام *
 المحاور الثالثة لالهتمام بأنىاب آل البيت الكرام *
 وتحفظ أعضاء مجلس اإلدارة... كلمات حق *
 : ما تحقق من المحاور الثالثة وأسباب التوقف *

o األمور في المحور األول سير 
o سير األمور في المحور الثاني 
o سير األمور في المحور الثالث 

 االنتقاء األنىب من توثيق أنىاب آل البيت الكرام *
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سبق أن ذكرت منطلق هذه التجربة والمداخل الدعوية المتعددة 
التي سلكناها وإخواني في المبرة إليصال تراث اآلل واألصحاب إلى 

 .أكبر شريعة من الناس في الكويت وخارجها
 

  أبعاد االهتمام بأنساب آل ابليت الكرام
 ومن ضمن هذه المداخل الدعوية كان االهتمام بأنساب اآلل

 : وذلك من جوانب وأبعاد متعددة، واألصحاب
فنحن نتعبد اهلل تعالى بحب اآلل واألصحاب : البعد العبادي* 

لمكانتهم العظيمة في اإلسلم وفضلهم العظيم في حفظ هذا الدين 
تحريف  ونقل القرآن الكريم إلينا بالتواتر دون،  ونصرة المصطفى

واألصحاب  وباإلضافة إلى اآلل، كما أصاب الكتب السماوية األخرى
أوصى به  يأتي االهتمام بآل البيت وذريتهم الكريمة من باب ما، بشكل عام
 .بآل بيته ‘المصطفى 
 فنحن نتوقع ونأمل أن يكون آل البيت أسوات: البعد الدعوي* 

طيبة لمن حولهم في مجتمعهم بما يشعرون به من التزام أدبي وديني 
فأحرى بهم أن ، تجاه كونهم امتداداا للبيت النبوي الطاهر الشريف

 .يكونوا خير معين للمبرة في تحقيق أهدافها
من باب إنزال الناس منازلهم وهذا ما دأب عليه : البعد االجتماعي* 

اإلسالمية عامة من تقدير لذرية آل البيت المجتمع الكويتي والمجتمعات 
 .الكرام
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 املحاور اثلالثة لالهتمام بأنساب آل ابليت الكرام
 انطالقًا من االعتبارات السابقة توكلت على اهلل وعزمت أمري

 : للهتمام بأنساب آل البيت األطهار
 : فحاولت خدمة هذا الهدف من محاورة عديدة مختلفة

توثيق مما يتيسر لي من أنساب آل البيت : األول المحور* 
وقد اشترطت في هذا الصدد اكتمال الحصر وشموله ألي ، المعاصرين

 .عائلة أو فخذ من آل البيت تجنباا للحرج لحساسية األمر
مساعدة من توجد لدية الفكرة والحماس إلنشاء : المحور الثاني* 

البيت بالشكل الصحيح كيان دعوي من شأنه التصدي إلحياء تراث آل 
 .الذي يتناسب مع مكانتهم في النفوس

جمع ما يمكن جمعه من أنساب العائلت : المحور الثالث* 
الكويتية المنتمية للدوحة المحمدية في إطار واحد في محاولة لجمعها 

، لعله يوحد جهودها الدعوية على األقل، في كيان تنسيقي واحد
 .ويعرفها ببعضها

ومنطلقي  ،اور الثالثة رائدي في العمل صالح الفكرةكانت هذه المح
 .في خدمة توثيق أنساب آل البيت الكرام
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 وَتفظ أعضاء جملس إدارة املربة.... لكمات حق
ورغم المنطلقات الثلثة التي كنت أراها ... لألمانة والتاريخ

إال ، العمل الدعوي وجيهة للتصدي لهذا الجانب المهم والحساس من
أن اإلخوة األفاضل أعضاء مجلس إدارة مبرة اآلل واألصحاب ومركز 
البحوث والدراسات لم يكونوا متشجعين للخوض في غمار تجارب 
توثيق األنساب لما يعلمون فيها من جوانب شائكة وحساسة لوجود 
 مجاالت االختالف الكثيرة في هذا الجانب نظرًا لعدم وجود أدلة حاسمة

الصواب والخطأ  والختالطها بما فيه، قاطعة في كثير من جوانبها من جهة
وفي ذلك ما ، على يد المنتفعين منها أو المنسبين إليها دون وجه حق

 .فيه من التحذير العظيم والعقاب الوخيم
ويزيد هذا الحرج إجماع العلماء من ضيوف المبرة عندما كنت 

وإنجازاتها وأصل إلى استعراض إنجازات أشرح لهم اهتمامات المبرة 
ونصحهم لي ، المبرة في مجال األنساب على كون األنساب شائكة

بتجنب المجاالت الحساسة لألنساب المعاصرة التي تكون غالباا محل 
 .وبينهم وبين غيرهم من جهة أخرى، خلف بين أطرافها من جهة

ني سأمضي ومع ذلك اجتهدت وأقنعت إخواني في مجلس اإلدارة أن
لتصل إلى  في هذا المجال ولو لوحدي حتى تتبين النتائج وتقيم التجربة
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علماا بأن العمل في المبرة ، وهلل الحمد في هذا الجانب، صيغة دائمة
يسير على قدم وساق في تحقيق أهداف المبرة دون أن يتأثر بعملي في 

 .توثيق األنساب آلل البيت الكرام في دولة الكويت أو خارجها
لذا تأتي أهمية التقدير ألعضاء مجلس اإلدارة الكرام بانتباههم 

ورغم ذلك إتاحة الفرصة لي كرئيس للمبرة ، لبعض المحاذير مقدماا 
 .لتنفيذ التصور الذي رسمته في هذا الباب

، السياق لعل كلمة حق أخرى أولى بالذكر في هذا.. وبهذه المناسبة
كانت وال تزال تتسم باالنسجام وهي أن المبرة طوال عمرها المديد 

ولم تشهد منذ نشأتها أي مظهر من مظاهر ، والتفاهم لتنفيذ أهدافها
رائدها في ذلك كون أعضائها جميعاا يستشعرون ، االختلف والتشرذم
ورسالة مهمة عظيمة وحساسة تستحق أن يتسامى ، أنهم أصحاب رسالة

، في األساس فهم بشر، أصحابها عن أي خلف قد يصيب أياا منهم
والبشر معرضون للختلف وحظ النفس وما ينشأ عنه من شقاق 
وحزازات قد تتعرض لها مع األسف كثير من المؤسسات الدعوية 

 .وهذه سنة كونية تصيب البشر، إال من رحم اهلل، اإلسلمية
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 ما َتقق من املحاور اثلالثة وأسباب اتلوقف
عند ما  ــوبكل موضوعية وتجرد  ــلعله من المناسب هنا أن أقف 

وأساب ، تم وما لم يتم من التراتيب المقررة في كل من المحاور الثلثة
 .ما آلت إليه األمور في كل منها

وهنا أثبت مقدماا الرضا والقناعة بما قدر اهلل لي في كل جانب من 
 .وما قدر سبحانه للمبرة كمؤسسة مهنية في هذه الجوانب، الجوانب الثالثة

 : سري األمور يف احملور األول* 

استخدمت إصدار التوثيق المناسب ألنساب ذرية آل البيت من 
باكتمال محتويات مشجراتها خلل توثيق أنساب العائلت التي أثق 

خروجاا من الحرج الناشئ من اإلغفال غير المقصود لبعض أفراد أو 
وأحمله ، وهذه مسؤولية كبيرة كنت ألقيها على المؤلف، أفرع العائلة

حيث ذكرت حرفياا في ، مقدماا مسؤوليتها الكبيرة أمام عائلته أو عشيرته
في الحجاز وآل معافا  مقدمة كل من كتاب المبرة في أنساب آل بركات

 : في جيزان ما نصه

ومبرة اآلل واألصحاب إذ تىعد بالمىاهمة في هذا العمل <
، هلل وحده الكمال إن حيث ــ فيه أورد ــ  طأ أي عن سلفاً  تعتذر فإنها

، وسلم والعصمة فقط لىيد الخلق صلى اهلل عليه وآله وصحبه
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جزيل الشكر فله ، فالمخلف نحىبه بذل جهده واستفرغ وسعه
وعظيم األجر على حله وترحاله من أجل جمع هذا الكتاب الذي 

 .أبد  لنا فيه طرفًا من هذا النىب الشريف
وحىبنا في المبرة الرعاية والتشجيع إلصدار مثل هذا الكتاب 
في هذه الىلىلة المباركة إن شاء اهلل تعالى دون تد ل في تفاصيل 

إال بناء على اجتهاد المخلف األنىاب والمشجرات التي ما وثقت 
 .>مشكوراً 

أنساب  وبناء على هذه الضوابط تم تبني إصدارين كاملين في مجال
 : آل البيت الكرام وهي

 : الكتاب األول* 
 .آل بركات اارموز من األشراف 

الشريف طارق بن غالب بن عبداهلل : اإلعداد والتقديم والتنفيذ
 .البركاتي

مركز البحوث : واإلخراج والطباعةاإلشراف على المراجعة 
 .والدراسات بمبرة اآلل واألصحاب

 .صفحة 295 ــالكتاب من القطع الكبير 
 : وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب

االهتمام  من علمات محبة الصحابة واآلل األطهار األخيار 
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وفي هذا السياق يأتي ، بذريتهم التي تنتسب إليهم إذ هي امتداد لهم
اهتمام مبرة اآلل واألصحاب بطباعة هذا الكتاب واإلشراف على 

إذ يأتي هذا الكتاب في سياق إثبات اإلعجاز ، إخراجه ومراجعته
إن شانئك هو : )القرآني والنبوي الذي يتمثل بتحقيق قول اهلل تعالى

كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة : <وقول المصطفى ( األبتر
 .فيأتي هذا الكتاب تأوالا لنص الكتاب والسنة> سببي ونسبي إال

كما يأتي اهتماماا بذرية آل البيت المتقدمين والوفاء لهم من خلل 
 .االعتناء بنسب ذريتهم المتأخرين
ب كتاب قيم ومفيد استطاع صاحبه أن اوال شك أن هذا الكت

لنا  فقدم؛ يجمع من خلله كل ما يحيط بنسب ذرية الشريف بركات
رموزاا منهم كان بعضهم إن لم نقل كثير منهم غائباا عن دور البحث 

وقد بذل جهداا ال يستهان به في سبيل إنجاز هذا الكتاب نتيجة ، والنشر
لشح المعلومات وتفرقها باإلضافة إلى انعدام المراجع المتعلقة 

إذ أصر وصمم على أن يكتب هذا الموضوع بدافع صلة ، بالموضوع
لحب الكبير آلل البيت الكرام إضافة إلى التشجيع الذي لقيَه الرحم وا

وقد خرج البحث بحلته البهية هذه ، من بعض رموز هؤالء األشراف
داا بالص، مستوفياا لكامل شروط البحث ور الفوتوغرافية فجاء مَعض 

حة لنسب هؤالء األشراف الذين يبلغ يِّ وبالمشجرات المبَ  نة والموضِّ
الف وخمسة آالعدد التقريبي لهم حسب حصر الباحث الكريم ستة 

 .فجزى اهلل الباحث خيراا (، 6055) وخمسين نسمة
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 : الكتاب الثاني* 

 آل المعافا بن الرديني المختصر الوافي في معرفة األشراف
 .الخير معافاالشريف علي بن محمد بن أحمد أبو : تأليف

مركز البحوث والدراسات بمبرة : المراجعة واإلخراج والطباعة
 .اآلل واألصحاب

 .صفحة 235 ــالكتاب من القطع المتوسط 

 : وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب

هذا الكتاب هو الثاني في السلسلة الرابعة التي أصدرتها المبرة 
ذلك أبسط مظاهر الوفاء ولعل في ، والتي تهتم بذرية آل البيت األطهار

تأوالا لقول الحبيب ، آلل البيت األطهار من خلل االهتمام بذريتهم
كل سبب : )وقوله( أذكركم اهلل في أهل بيتي: )المصطفى 

 (.ونسب منقطع إال سببي ونسبي

 : تقرأ في الكتاب

والبحث في معنى ، ومشروعية التلقب بالشريف، فضل آل البيت
واستعراض أقوال أهل العلم في ، نفسهمقولة الشريف من شرف 
والتحذير من ادعاء االنتساب إلى آل البيت ، مشروعية التلقب بالشريف

ثم األشراف ، وطبقاتهم الحسنيينثم بيان أشراف الحجاز ، بغير الحق
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رموز من الماضي من الثم ذكر أهم ، ثم األشراف آل معافا، نيالسليماني
وفروع آل معافا وهي ، جيين والفلفيةأعلم األشراف آل المعافا والخوا

ثم مجموعة الملحق وهي عبارة عن ملحق ، عبارة عن أربعة بطون
 .مشجرات وملحق وثائق ومجموعة فهارس

عليك أن تقرأ هذا الكتاب القيم لكي تتعرف من خلله أن علينا 
جميعاا االهتمام بتوثيق نسب ذرية آل البيت األطهار مودةا للمتأخرين 

وفي هذا اإلصدار تقدم مبرة اآلل واألصحاب لمحة ، للمتقدمين ووفاءا 
حيث ينتهي عمود نسبهم إلى سيد اآلل ( آل معافا) عن نسب بعضهم

واألصحاب المتقدمين منهم والمتاخرين عن طريق سبطه الحسن سيد 
 اللهم ارَض عن جميع أهل البيت األطهار،  هل الجنةأشباب 

والصحابة األخيار وجميع التابعين وتابعي التابعين وارض اللهم عنا 
معهم واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين وإمام الموحدين محمد صلى 

 .اهلل عليه وآله وصبحه وسلم آمين

ومن الملحظ أن كل الكتابين متعلق بأهل البيت في المملكة 
وذلك (؛ والثاني في جيزاناألول في الحجاز ) العربية السعودية الشقيقة
والتي لم تتوفر لنا ، ومنها اكتمال المادة أصلا ، النطباق الشروط عليها

حيث لم يبادر أحد منهم ، ألي عائلة أو فخذ من آل البيت في الكويت
 .لذلك لدينا

، وكم كان تقدير العائلتين للمبرة عظيمًا بعد هذين اإلصدارين
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 .رفتهم بدوري في هذين اإلصدارينوكذلك التقدير الكبير والشخصي لمع
 .كما القى هذان اإلصداران ما القيا من الترحاب في أوساطهما

استطعت حضور األول وقد ، وقد عقدت لتدشينهما االحتفاالت
، للعمرةمنهما ألنه في وادي فاطمة في ضواحي مكة على هامش سفري 

ِقد في جيزان  .المسافةفقد عذرني أصحابه لبعد ؛ وأما اآلخر الذي ع 
ومبني  ولكنه محدود جداً ، ومع ذلك لم يخل أي عمل من االنتقاد

 .على رؤي فردية اجتهادية لم تؤثر في تقييم العمل

 : سري األمور يف احملور الثاني* 

، يعلم اهلل كم حرصت على رفع راية أهل البيت من خلل جمعهم
مبرة جمعية أو ) بحيث يجتمعون على يد واحدة من خلل كيان دعوي

ومنطلقي في ذلك محبتي لهم وتقديري لشرف نسبهم من (، أو لجنة
ولعدم تمكين ضعاف النفوس من استغلل نسبهم الشريف في ، جهة

 .مكاسب دنيوية زائلة وبشكل يختلف عن السمت المستقيم المفترض
ولم أكن أعلم حينها حجم الخلف الحاصل في هذا المجال 

العائلت المنتسبة آلل البيت هو والذي يجعل الخيار األفضل لدي 
هذه القناعة هي ، عدم إنشاء مثل هذا الكيان أصلا خروجاا عن الخلف

المنتسبين  التي توصلت إليها بعد العنت الذي القيته بعد دعم مجموعة من
آلل البيت إلنشاء مبرة خيرية أتحرى بها أن أخدم األهداف المثلى التي 
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وأبرزها ، النموذج المرتجى من إنشائهاكنت أتخيلها في ذهني كتحقيق 
واالهتمام بتراث ، جمع العائلت المنتسبة آلل البيت على صعيد واحد

والشبهات ، إلحياء سنتهم ونشر مكارم أخلقهم والتأسي بها، آل البيت
 .وإكرام منزلتهم بأي كيان يهتم بهم، المثارة عنهم من قبل المستشرقين

 مجال هنا لذكر مظاهر العنت وال، فحملت العنت في سبيل ذلك
وتجنباا للحرج من ذكر بعض المواقف رغم ، ترفعاا عن الطرح الشخصي

كونها فردية ال تمثل بالضرورة األغلبية من عائلت وأفراد ذرية آل 
بل يغطيها الموقف االيجابي العام من عائلت من ، البيت الكرام

 .صدرت عنهم بعض المواقف الفردية
المستحيل لدفع هذه المبرة الناشئة لتحقيق  وفوق ذلك حاولت
غير أن محاوالتي الملحة لم تر النور العاملين ، ذلك النموذج المرتجى

 : أساسيين
الصبغة الفردية للمبرة منذ إنشائها وعدم القدرة على : األول

 .استيعاب أبرز العائلت المنتمية آلل البيت في الكويت
واقتصار النشاط عليها وعدم ، التمحور حول األنساب: الثاني

إصدار أي مطبوع يذكر أو تأسيس نواة مركز لألبحاث في تراث اآلل 
 .واألصحاب

ومع كامل التقدير لمؤسسيها رغم صدق  ــلذلك لم تنتج المبرة 
أي إصدار يذكر تقدم به نفسها لجماهير آل  ــ مقصدهم وسلمة سريرتهم
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 .البيت في الكويت وخارجها

ولو عاد ، تجرد ومحبة وبعيداا عن أي تحاملأقول ذلك بكل 
ولو أنني أعلم في نهاية المطاف ، الزمان الشترطت التنويع في تشكيلها

أني وجدت نفسي مشغوالا بتراث اآلل واألصحاب وهو عملي األصلي 
والذي من ، ودوري ودور إخواني األصلي في مبرة اآلل واألصحاب

 .الناشئةأجله أصلا شجعت إنشاء تلك المبرة 

، لن أكون ملكياا أكثر من الملك: ولعل لسان حالي كان يقول
ولم تقو المبرة على االستمرار رغمه الدعم المادي .... ومرت األيام

 .والمعنوي الذي القته من المبرة

 .والحمد هلل على كل حال

وهكذا انتهت التجربة وال أزال أحمل ألصحابها كل المحبة 
عالى أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته وكلي يقين وأسأل اهلل ت، والتقدير

باهلل تعالى أن األجر قد كتب والثواب قد تم عند الرحمن الرحيم 
وال على دينار تم ، ولست نادماا على أي جهد تم بذله، الكريم األكرم

غير أنني وإخواني خرجنا بتجربة مفيدة تدل على مبادرتنا الطيبة ، صرفه
ما يمكن أن يخدم تراث اآلل واألصحاب بما  إن شاء اهلل للتصدي وكل

 .ونسأل اهلل تعالى أن يجزينا األجرين، يفضي إليه اجتهادنا

 وأجر الصواب.... أجر االجتهاد
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وهو الهادي إلى سواء السبيل ... واهلل الموفق إلى كل خير
 .والحمد هلل رب العالمين

 : سري األمور يف احملور الثالث* 

في توثيق أنساب العائلت المنتمية إلى قبل الحديث عن تجربتي 
لعله من المناسب أن أثبت محاولتي الحثيثة ، آل البيت في الكويت

للوصول إلى ما يمكن الوصول إليه من أنساب الصحابة الكرام رضوان 
، وخصوصاا الخلفاء الراشدين الثلثة األوائل، اهلل عليهم بشكل عام

مشجرات كاملة أو جزئية  غير أني لم أجد ما أصبو إليه من وجود
ولكن علمي القاصر بها لم ، وقد تكون موجودة، لعائلت منتمية إليهم

يهدني إليها أو إلى أصحابها رغم علمي اليقين بوجود بعض العائلت 
المنتسبة إليهم كعائلة البكري أو العمري نسباا إلى جدها األكبر من 

نتقل بالشهرة والتواتر بين غير أن نسبها هذا ا، الخلفاء الراشدين الثلثة
 .الناس حتى وصل إلينا في هذه الفترة المعاصرة

ولعل الخصوصية الموجودة في آل البيت من توصية المصطفى 
إن  ــاألمر الذي جعل معظم ، عليهم غير موجودة في غيرهم 
كل االهتمامات المعروفة في مجال حفظ بعض الحقوق  ــ لم يكن

ووجوب تقديرهم ، الشرعية مقتصرة عليهم كتحريم أخذ الصدقة عليهم
واستحقاق الفقير منهم ما يحتاجه من بيت مال المسلمين ، وإكرامهم

 .إلعانته على الكفاف من السؤال
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فل تكاد ، أما آل البيت الكرام فقد خدمت أنسابهم خدمة عظيمة
تجد من األمم األخرى قد اهتمت بعلم األنساب مثل أمة محمد 

 >.األعراب أمة األنساب وأمة اإلسناد وأمة<: حتى اشتهرت بأنها 

ولعله من الطبيعي أن ينشأ ذلك االهتمام بأنساب أهل البيت بما له 
 .من خصوصية ذكرناها آنفاا 

خلل ومن الجدير بالذكر والذي ال يختلف عليه اثنان هو نشوء 
وظهرت ، عظيم في توثيق هذه األنساب حتى اختلط الحق بالباطل

مشجرات منسوبة إلى آل البيت وهي غير صحيحة وقد كان وراءها إما 
 .سبب سياسي أو مادي أو ما يتعلق بالوجاهة االجتماعية

وقد كان لي بهذا الصدد محاولة جادة لجمع العائلت المنتسبة 
عائلت آل البيت <: حدة تحت عنوانآلل البيت الكرام في مشجرة وا

واستعنت في هذا الصدد بكل من مكتبة المبرة > في دولة الكويت
الحافلة بالمراجع ومكتبة األخ السيد عبد اهلل الحسيني وهي مكتبة ثرية 

وكتب أنساب آل البيت ، جداا بالمشهور والنادر منن كتب األنساب عامة
، المنشورة في مجال أنساب آل البيتفضاًل عن المحفوظات غير ، خاصة

حيث ، وأقل ما يمكن أن أصفها به أنها مكتبة قل نظيرها في الكويت
مرجعاا  شهدت ويشهد غيري أن فيها من المراجع والمخطوطات ما كان
 .جيداا لبعض األفراد والعائلت لمعرفة ما خفي عليهم من أنسابهم

مكتبة  دي أمينوقد فرغت من أجل ذلك األخ الفاضل محمد الجن
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المبرة لينتقل عمله من المبرة في الفترة المسائية إلى التفرغ في مكتبة 
األخ السيد عبد اهلل الحسيني في منطقة مبارك الكبير حتى وقفت على 
أسماء المراجع التي ورد فيها ذكر نسب كل عائلة من العائلت موضع 

تفصيلي فخرجنا بقائمة لطيفة من تلك المراجع في سجل ، البحث
 .وقمنا بحفظ صور كل صفحة منها من باب التوثيق وحفظه

 .وكان بالفعل عملا غير مسبوق
ثم قمت وبالتعاون مع األخ أمين المكتبة بتصميم مسودة لمشجرة 
ال تزال معلقة في مكتبي بالمبرة لتحمل أسماء العائلت المنتسبة إلى 

وأسماء العائلت المنتسبة ، بلون معين يجمعها الحسن بن علي 
ولم نغفل عن عائلة واحدة ، بلون آخر يميزها إلى الحسين بن علي 
 .منتسبة لجعفر الطيار 

 .وقد كانت بالفعل عملا غير مسبوق لو قدر اهلل لها النور
معوقات  وجدت أربعة، غير أنني وخالل هذا العمل النبيل المقصد

 مجدداا قولي، إصدار هذه المشجرةرئيسية جعلتني أقف وبل تردد عن 
 : وهذه األسباب األربعة هي> واهلل لن أكون ملكياا أكثر من الملك<

احتجاج بعض من اطلع على مسودة المشجرة أن بعض : األول
 .العائلت المذكورة في المشجرة ليست من آل البيت حسب رؤيته

احتجاج بعض من اطلع على مسودة المشجرة على عدم : الثاني
 .ذكر بعض العائلت المنتسبة آلل البيت في المشجرة حسب رؤيته
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احتجاج بعض المنتسبين للعائالت المذكورة من إيراد أسماء : الثالث
 .بعض العائالت الكويتية من مذهب آخر مع عائالت في المشجرة نفسها

، ظهور علم جديد لحيز التطبيق وهو علم البصمة الوراثية: الرابع
وهي مرجحة لموضوعات ، العائلت باستخدامها والتي بدأت بعض

 .االختلف في األنساب
، أما السببان األول والثاني فلم أدخل فيهما في نقاش وال جدل

 .بحيث أستند إلى حسم الخلف، ألنني ال أملك المرجعية فيهما
وأما بالنسبة للسبب الثالث فلن أقبل يوماا من األيام أن أمارس 

وقد أوضحت بشكل تفصيلي ، بيت نسب ال مذهبألن آل ال، الطائفية
في مقدمات المشجرة وشرحها تعدد األمصار والمذاهب واللغات 
والجنسيات آلل البيت الكرام بعد انتشارهم في األرض بعد الفتوحات 

 .اإلسلمية والهجرات المختلفة والظروف السياسية
بالنسبة للسبب الرابع فهو حقيقة علمية ال ينبغي االستعجال  وأما

 .في االستغناء عنها إن تيسرت
لهذه األسباب األربعة توقفت وبل تردد عن نشر هذه الشجرة رغم 

 .أنه عمل أعتز به واحتسب على اهلل تعالى أجره
ومع كامل تقديري لذرية آل البيت في الكويت لم تكن تجربتي في 

منعزل عن  ــرغم علمه ودماثة خلقه  ــفبعضهم ، بهم مشجعةتوثيق أنسا
والبعض اآلخر ال يتبنى من أنساب آل البيت إال ما هو ، أجواء التوثيق
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وهو ال ، وال تخلو نظرة بعضهم من طلب االنفراد بالوجاهة، في محيطه
بل أحياناا ال يمثل األسوة ، يعمل في خدمة تراث آل البيت شيئاا يذكر

والبعض مبتلى باالنشغال بإقصاء ، رية آل البيت الكرامالحسنة لذ
 .اآلخرين عن نسب آل البيت

ويعلم اهلل كم كان حرصي وبكل إخلص أن تكون لهم مرجعية 
مؤسسية تدعم االهتمام بتراثهم وتبرز السير العطرة ألعلم آل البيت 

وللمعاصرين من ذريتهم ، الذين يمثلون األسوة الحسنة للناس عامة
 .فالحمد اهلل رب العالمين ولكن ذلك لم يتيسر، خاصة

وأكتفي فيما يلي من الصفحات بذكر ما توصلت إليه من مقدمات 
 .واهلل أسال التوفيق والسداد. شارحة لخلفيات المشجرة

ولئن كان من اهتمام العائلت نفسها ما يدفعها لمثل هذا العمل 
 .مفأنا أسخر نفسي ومعلوماتي المتواضعة لخدمته

وهو التساؤل ، فضلا عن أن ثمة أمراا حساساا غاية في الحساسية
: المشروع الذي يتساءله كثير من المنتمين إلى نسب آل البيت وغيرهم

من الذي أعطى المبرة الحق في تصنيف العائلت الكويتية حسب 
؟ ومن الذي يضمن أن ما تنشره في هذا المجال صحيح ودقيق؟ نسبها

 ! في ردود أفعالهموقد يختلف الناس 
وقد ال يملك البعض منهم حدود اللياقة وحسن التداول في هذا 
الشأن وال حسن التعامل مع اآلخرين بصدده خصوصاا وأن البعض من 
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المنتمين أو المشهور عنهم االنتماء إلى عائلت آل البيت من يتخذ هذا 
أحياناا إلى  النسب وجاهة ال تخلو من التعالي على اآلخرين والمفضية

اإلساءة إلى غيرهم في مخالفة صريحة ألخلق آل البيت وسلوكياتهم 
وما ينبغي أن يكونوا عليه من أسوة حسنة لغيرهم سواء من أهلهم أو 

 .اآلخرين
ولكن ال يسلم من أذاهم من تصدى لمثل ، وهلل الحمد هؤالء قلة
 .هذه الموضوعات الحساسة
واألولى ، األجر بالنية إن شاء اهللفقد ثبت ، واهلل أعلم بالنيات

االنصراف إلى نشر تراث آل البيت والصحابة فيما ينبني عليه عمل في 
 .وما فيه بحد ذاته نشر للدعوة لفهم تراثهم الفهم الصحيح، واقع الحياة

وفيما يلي الضوابط التي استندت عليها في اقتراح المشجرة 
، ة والحسينية في دولة الكويتالمعنية بذرية آل البيت من األسر الحسني

وأؤكد هنا أن ذكرها يأتي من باب التوثيق لمحاولة سابقة توقفت تماماا 
لكن أسوقها كجزء من توثيق ، لألسباب المذكورة آنفاا وبالتفصيل

 : تجربتي في المبرة
 : ذرية آل البيت من األسر احلسنية واحلسينية يف دولة الكويت

وعلى آله وصحبه ، على رسول اهلل والصلة والسلم، الحمد هلل
 .ومن وااله

أذكركم اهلل ، أذكركم اهلل في أهل بيتي< انطلقاا من الوصية النبوية
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 .(1)>أذكركم اهلل في أهل بيتي، في أهل بيتي
 اك يق ىق}: بقوله ومن مدح اهلل تعالى وثنائه عليه 

 .(2){لك
أي إن مبغضك يا محمد هو األقل الذي ال عقب له المنقطع <
دعوا محمداا فإنه : والذي نزل في بعض المشركين الذين قالوا> ذكره

 .أبتر فإذا هلك انقطع ذكره
كل سبب ونىب <: لذلك بقوله ومن تأكيد المصطفى 

 .(3)>منقطع يوم القيامة إالسببي ونىبي
ومن محبتنا وتقديرنا آلل البيت الذين ال تكتمل صلتنا الفريضة 

 : بالصلة والتبريك عليهموالنافلة على السواء إال 
فقد اهتمت مبرة اآلل واألصحاب في الكويت بتوثيق أنساب ذرية 

ونحن في ، آل البيت األطهار مودةا للمتأخرين منهم ووفاءا للمتقدمين
هذا اإلصدار نقدم لمحة عن نسب بعض األسر الكويتية التي ينتهي 

متأخرين عن عمود نسبها إلى سيد اآلل واألصحاب المتقدمين منهم وال
آخذين في ، طريق سبطيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواه مسلم ــ كتاب فضائل الصحابة ــ باب من فضائل علي بن أبي طالب ــ حديث  (1)
 (. 4425رقم 

 (. 3سورة الكوثر اآلية ) (2)
( 13172(، والبيهقي في سننه برقم )3/44) 2633الكبير برقم  رواه الطبراني في (3)

(7/64 .) 
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 : الحسبان واالعتبار الضوابط التالية
وما وصل إلينا فقط باإلضافة ، تم إيراد ما حصلنا عليه ــ 1

 ــكتب  ــمشجرات موثقة ) للشهرة المعتبرة في النسب من مراجع
وال ، ذرية آل البيت الكراملنسب األسر الكويتية المنتمية إلى ( وثائق

ينفي ذلك البتة وجود غيرها من األسر الكويتية الكريمة المنتسبة إلى آل 
كما إن عدم علم بعض أفراد آل البيت الكرام ، البيت النبوي الكريم

بانتساب غيرهم ال ينفي ثبوت هذا النسب فعلا إذا ما قام الدليل المشار 
تالي ال يملك أحد أن يدخل من يراه وبال، إليه أعله من مراجع مختلفة

 .في آل البيت أو يخرج من ال يراه دون األدلة المشار إليها
تم إيراد أسماء األسر الحسنية والحسينية فقط في المشجرة  ــ 2

المرفقة دون إيراد أسماء األسر األخرى المنتمية إلى الفروع األخرى 
من آل البيت األطهار مثل آل عقيل وآل عباس وآل جعفر وقد استثنينا 

ألنها زينبية نسبة إلى السيد علي الزينبي بن عبداهلل  أسارة الطيارمنهم 
وأمه زينب بنت علي بن أبي ، بن الشهيد جعفر الطيار  الجواد
 .طالب 
تم إيراد أسماء األسر الكريمة التي وقفنا على مراجع نسبها  ــ 3
 .وقد أثبتنا أسماء المراجع ومعديها وتاريخ صدور كل منها، الكريم
ترتيباا  خروجاا من أي حرج فقد تم ترتيب ذكر هذه األسماء ــ 4

 فكلهم آلدم وآدم من تراب، هجائياا ال علقة له بأي اعتبار آخر
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 .(1){يترث ىت نت مت زت}
قد تتعدد أسماء بعض األسر الكويتية من آل البيت الكرام  ــ 5

ولكنها قد ترجع في الوقت نفسه إلى أصل واحد اسمه يشملهم جميعاا 
ألبناء ففي هذه الحالة يتم االكتفاء بذكر االسم األشمل . بل خلف

 .العمومة القريبين
قد تتفق بعض أسماء األسر الكريمة من آل البيت مع بعض  ــ 6

ولكن كل أسرة منها تعرف أصلها ، أسماء األسر الكريمة من غيرهم
وفي حالة وجود أي التباس فإن ، امتداداا ألجيالها السابقةالكريم 

 .مرجعيات أنساب آل البيت كفيلة بتوضيحه
ما ، في الشرع إثبات النسب ما قام الدليل على ذلك األصل ــ 7

 .لم يوجد ما ينفيه
وتقديراا  ،تبجياًل لشخص ما> السيد< قد يطلق البعض مصطلح ــ 8

فاستمرار ، ولكن ذلك ال يتعدى إلى والده وجده، لعلمه ومكانته
استخدام هذا المصطلح على الرجل وأبيه وجده هو أحد القرائن على 

 .إلى آل البيت الكرامشهرة النسب الشريف 
بعد الفتوحات اإلسلمية في عهد الخلفاء الراشدين رضي  ــ 9

 ــ كغيرهم من عرب الجزيرة ووانتشر آل البيت األطهار ، اهلل عنهم جميعاً 
وتناسلوا ، بل وفي سائر البيئات في البلد الواحد، في سائر األمصار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 13سورة الحجرات اآلية ) (1)
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وجنسياتهم في فتنوعت واختلفت لغاتهم ومذاهبهم ، حتى يومنا هذا
لكن بعضهم دخل ، ورغم أن أكثريتهم سكنت الحاضرة، بلد معيشتهم

في أحلف مع بعض القبائل العربية في البادية حسب ظروفهم 
وال يكاد يخلو بلد من بلد المسلمين اليوم إال ويضم عدة ، وأحوالهم

 .ولكن مرجع نسبهم واحد، أسر منهم من مختلف الشرائح االجتماعية
إذ نركز في هذا اإلصدار على األسر الكريمة من آل البيت ونحن 
لنؤكد أننا نحفظ الود والمحبة لكل أسر آل البيت في ، في الكويت

ولكننا ال نملك اإلمكانات الكافية لإلحاطة ، البلد العربية واإلسلمية
 .بالجميع في العالم اإلسلمي

حاب ولعل في إصدارنا المتواضع المقترح هذا حافزاا ألص
ليتداعوا ، االهتمام المماثل أن يصدروا ما يشبه هذا اإلصدار في بلدهم

ويكونوا األسوة ، ويتعاونوا على البر والتقوى، إلى جمع الشمل المبارك
 الحسنة ألبناء مجتمعاتهم مستلهمين هدي جدهم المصطفى 

وفي ذلك تكليف لهم وتشريف في ، وهدي آله وأصحابه أجمعين
 .داا عن التعالي والتفاخر غير المحمودالوقت نفسه بعي

والفخذ يتكون من ، تتكون القبيلة من مجموعة من األفخاذ ــ 10
وهذه العائلت قد ال تشترك في النسب ، مجموعة من العائلت

ألسباب ، بانتمائها الى فخذ واحد بسبب دخولها الحلف مع هذه القبيلة
 .تاريخية مختلفة
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ألشراف بانتمائها الى فخذ فاذا اشتهرت إحدى عائلت السادة ا
لم يكن بالضرورة أن كل العائلت الكريمة ، معين في قبيلة معينة حلفاا 

 .األخرى المنتسبة الى هذا الفخذ تنتسب الى األشراف

يتم اعتماد المشجرات الحائزة على شروط صحة المشجرة  ــ 11
 :وأهم هذه الشروط ما يلي، المعتمد عليها في توثيق النسب

عاشوا  ذكر في قرنهم الذي ووعلى األقل  وويكون لوعالم فيها  أن (1
 .فيه

الواقعية في عدد حلقات كل عمود من أعمدة النسب الواردة  (2
في تاريخ إعداد هذه ) 41وهو يتمحور حول العدد ، في المشجرة

حيث يعتمد النسابون في العادة أن القرن الهجري ( الضوابط المقترحة
 .المعدل مع فوارق مقبولةيشمل ثلثة أجيال في 

 : ومن مكملت اعتماد صحة المشجرة ما يلي

 .االنسيابية وعدم االنقطاع في التسلسل النسبي للمشجرة (1

وأختامها من قبل بعض ( تواقيعها) اكتمال اعتماد المشجرة (2
 .والشهود العدول من النسابين في وقت إصدار المشجرة، أفراد األسرة

لمحتويات المشجرة في التسلسل النسبي وجود الوثائق الداعمة  (3
 .لوسرة
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هذه النسخة تجريبية مقترحة باجتهاد محض نبتغي به وجه اهلل  ــ 12
 ــمعتمدة  مشجرة) ونرحب بأي إضافة مشفوعة بمرجع معتمد، سبحانه
باإلضافة إلى الشهرة المعتبرة في النسب والتي ينتهي ( وثيقة ووكتاب 

 .وأرضاهما الحسين رضي اهلل عنهماالنسب الشريف فيها إلى الحسن أو 
رائدنا في هذا اإلصدار اإلخلص لوجه اهلل تعالى والوفاء  ــ 13

ونحن نتحرى في ، من خلل إكرام آله األكرمين لرسول اهلل 
ونربأ ، هذا التوثيق ألنسابهم الكريمة صورة من صور التكريم لهم

بل ونبرأ إلى اهلل تعالى من أي  ــ فضلا عن آل البيت الكرام ــبأنفسنا 
واهلل على ما نقول ، عرض زائل من أعراض هذه الدنيا الفانية باسمهم

، فله أجر ومن اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ، شهيد
ولي  واهلل ، فحسبنا المبادرة وفتح الباب للتوثيق المرجعي المنهجي

 .(1){نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ}: التوفيق وهو يتولى السرائر

هو أدنى  ــ حسب تقديرنا المتواضع ــ لما كان التوثيق ــ 14
في مشروعاتها القريبة القادمة إن شاء  ــفستسعى المبرة ، مراتب التكريم

إلى توثيق ما تيسر لها من أنساب بقية العشرة  ــاهلل ما أمكنها ذلك 
ما  ــالمبشرين بالجنة مبتدئين بأنساب البكريين والعمريين والعثمانيين 

وإن كنا نستشعر مقدماا الصعوبة البالغة في الوقوف على ، تيسر لها ذلك
 .مشجرات وافية في هذا الصدد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 19سورة غافر اآلية ) (1)
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ولما كانت أنساب آل البيت الكرام مخدومة بالقدر الكافي لتوثيق 
فإننا سنبدأ بمحاولة توثيق ما تيسر ، ما تيسر عنهم في كل بلٍد إسلمي
العثمانيين في مكة المكرمة والمدينة لنا من أنساب البكريين والعمريين و

( القرشيين) المنورة أوالا حيث إنهما مظنة استقرار ذرية سائر المهاجرين
ذوي العلم واالختصاص في  تمع االستعانة بالنسابة الثقا، واألنصار
 .هذا الفن

وهي كلها على كل حال محاوالت نسأل اهلل تعالى فيها التوفيق 
مستلهمين في ذلك قوله ، المبادرة والسعيويكفينا منها ، والسداد
 هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم}: تعالى
 .واهلل ولي التوفيق ،(1){هئ مئ

وفق هذا السياق قمنا باستعراض عدد من المراجع والكتب 
والمخطوطات والمشجرات لتتبع ما ورد فيها فيما يتعلق باألنساب 

الكرام في دولة  الشريفة لثمان وعشرين عائلة كريمة من آل البيت
وكان هذا الرقم في طريقه للزيادة لكي ال نغفل العائلت التي ، الكويت

وقد تم تصنيف البيانات ، ينطبق عليها ضوابط االختيار المشار إليها آنفاا 
 .تارة حسب العائلت وتارة أخرى حسب المراجع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 41ــ  39سورة النجم اآلية ) (1)
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 االنتقاء األنسب من توثيق أنساب آل ابليت الكرام
بناء على الصعوبات التي أشرت إليها في توثيق أنساب آل البيت 

فيه تجنب السلبيات السابقة ، قد دلنا إلى خير بديل الكرام فإن اهلل 
 .والمحتملة في هذا الباب

اختارت المبرة أن تستمر في توثيق أنساب آل البيت الكرام  فقد
 .لكن من زاوية عامة تتعلق بكافة آل البيت وكافة المسلمين عامة

 .وهي أعلم آل البيت من الحنفية
 .وأعلم آل البيت من المالكية
 .وأعلم آل البيت من الشافعية
 .وأعلم آل البيت من الحنابلة
ين سلسلة ذرية آل البيت الكرام من وهي كتب أربعة مستقلة تز

فهذه ، وقد سبقت اإلشارة إليها في هذا الكتاب، إصدارات المبرة
فكانت نعم البديل الذي ، توثيقات قد أجمع عليها المسلمون بل خلف

 .وييسر وال يعسر ويقرب وال يباعد، يجمع وال يفرق
 .والحمد هلل رب العالمين
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 يقابله يقني راسخ... اعرض اعبر

من أبرز مظاهر العنت الذي أشرت إليه آنفاا حين قمت بدعم مبرة 
خيرية تحريت من دعمها رفع راية تجتمع حولها العائلت الكويتية التي 

 .تنتمي في نسب آل البيت الكرام
الذين لم تعجبهم هذه المبادرة لشعورهم أنهم هم  حتى إن أحد

البوابة الوحيدة آلل البيت في الكويت بادر وبكل جرأة إلى مخاطبة 
على وقف كل من المبرة التي دعمت  وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

األمر الذي ، ومبرة اآلل واألصحاب، لتهتم بشؤون آل البيت إنشاءها
الوصاية على المؤسسات  استنكرتشديد بل قابلته الوزارة باستغراب 

األهلية والتدخل في شؤونها متمثلة في إدارة الجمعيات والمبرات 
ويطمئن ، الخيرية التي كان مديرها الكريم آنذاك يبادر بإبلغي بذلك

ولو ، بعدم التفات الوزارة لذلك ــدون أن أطلب  ــفي الوقت نفسه 
به الغريب لتم وقف خير كبير كثير قدر اهلل تعالى تجاوب الوزارة لمطل

 .ال يخفى من البيان وال أحتاج إلى شرحه وتفصيله
بمخاطبة  بل قام غفر اهلل له، بل لم تقف هذه الجرأة عند هذا الحد

وهذا األمر هو اآلخر ، بيت التمويل الكويتي إلغلق حسابات المبرتين
ما استغربته اإلدارة القانونية في بيت التمويل الكويتي التي بادر مديرها 
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بما تم  ــ دون أن أطلب أيضاا  ــبالتواصل معي وإبلغي  ـ  ـ آنذاك
وألن ، وطمأنني في الوقت نفسه أن ذلك ال يستند على أي مبرر مقبول

، جتماعية والعمل وحدهاالفيصل في هذه األمور هو وزارة الشؤون اال
وهو يعلم أن جميع إجراءات المبرة لدى وزارة الشؤون االجتماعية 

 .والعمل سليمة مكتملة
وبالطبع قد يتساءل القارئ الكريم عن المبرر الذي كان يسوقه 

وهو أن : فأسوقه هنا، ــ أصلحه اهلل ــصاحب هذين الطلبين الغريبين 
ألحد أن يسمي أي مؤسسة  المبرة تحمل اسم آل البيت وال يحق
وهذا طلب ال يستقيم مع ، باسمهم من غير العائلت المنتمية لهم

فكل األمة معنية بتراث آل البيت الكرام فضلا عن تراث ، المنطق أوالا 
؛ كما ال يستقيم مع الواقع، الصحابة الكرام وهو مشترك على كل حال

في تأسيسها حيث إن أحد أعضاء مجلس إدارة المبرة والمساهمين 
 ! ومن الطريف أن اسمه يطابق اسمه، ينتمي لنفس عائلته

فضلا عن حقيقة لم أذكرها في أي محفل أو منتدى في المبرة وال 
، وهي شرف انتمائي للدوحة المحمدية من طريق والدتي ، خارجها

 اوالتي أجد وبعد دور أكثر من عقد عن الزمان أن من المناسب توضيحه
فضلا عن كون شرف التصدي ألهداف المبرة يكون ، في هذا السياق

ألن ؛ أفضل وأقوى داللة وأثراا عندما يصدر من غير آل البيت الكرام
لشيخ اوهذا ما أفادناه فضيلة ، حديثهم في أنفسهم قد يكون مجروحاا 

األستاذ الدكتور عجيل جاسم النشمي حينما قمت بتوجيه السؤال له في 
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إلى كافة المراجع الدينية في البلد من معرض توجيه السؤال نفسه 
مدى جواز تسمية المبرة باسم مبرة اآلل واألصحاب رغم وضوح 

ولكني أحببت االحتفاظ باإلجابات الشافية ، الرؤية تماماا بالنسبة لي
لمثل هذا السؤال ومن أبرز المراجع الدينية في البلد لو احتجت إليها 

يلي من الصفحات ليقرأ وسأسوق خلصتها فيما ، في أي مجال
. محتواها مباشرة مشفوعة بالتوقيع الشخصي ألصحابها القارئ الكريم

من عائلة الطبطبائي الكرام فقد أوردته في  أما النسب الشريف للوالدة 
 .بند الحق
اسم اآلل واألصحاب لقب على أهل بيت النبي وصحابته <
واالنتصار لهم أعظم والذب عنهم ، من ذكرهم بخير فله الخير، الكرام

فكيف بمن يىمي لجنة أو مبرة أو كلية أو جامعة ، الخير وأبره
، متخصصة باسمهم بغرض  دمة وتجلية وإحياء كل  ير يمت إليهم

وال يعقل أن يقال ، وال غرو بأنه عمل جليل، ودحر أي متقول عليهم
 اآلل< فا تيار عنوان المبرة، إن هذا حكر على فئة أو جماعة أو دولة

ا تيار موفق وشرف للقائمين على المبرة لشرف > واألصحاب
وبخاصة تطاول بعض األغرار في هذه األيام على مقام اآلل ، الموضوع

 >.واألصحاب
ولو أن من هم من آل البيت المنتىبين إليهم قاموا على مبرة 

ولكن أفضل ، فهذا عمل جليل فاضل> مبرة اآلل واألصحاب< وسموها
النتفاء أي ، بإنشاء هذه المبرة من هم من غير المنتىبينمنه أن يقوم 
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غرض في النفس إال  دمة اآلل واألصحاب والذب عنهم وحماية 
 .واهلل أعلم... أعراضهم واالقتداء بهم

 عجيل جاسم النشمي. د .أ

 
 
 وبعد
واألصحاب عمل صالح عظيم من أعمال البر  فإن مبرة اآلل<

وهي ، والخير والجهاد والدعوة إلى اهلل تعالى بالكلمة والموعظة الحىنة
فهي ، تقوم بشعبة عظيمة من شعب اإليمان بل بمجموعة من الشعب

كما كان الصدر األول من ، وتآلفها، وتماسكها، تدعو إلى وحدة األمة
رجااًل مخلصين حول الرسول  ،آل النبي وأصحابه إ وة في الدين

 والمبرة بجهودها العظيمة تذب عن آل بيت الرسول، ‘الكريم 

وهي بذلك تشيد ركنًا ، وتحريف الغالين وانتحال المبطلين 
 >.وتىد ثغرة من ثغرات المبطلين، من أركان الدين

 وكتبه

 عبد الرمحن بن عبد اخلالق آل يوسف

 م15/9/2006هـ املوافق 1427شعبان  22
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هو جواز إطالق اسم اآلل واألصحاب رضي : وجواب سخالكم<
اهلل عنهم أجمعين على هذه المبرة شرعًا بل إن إطالق اسمهم جميعًا 

،  يدل على الربط المحكم بين آل البيت وصحابة رسول اهلل
ويرد على الشبهات الكثيرة التي تحاول الفصل بينهما وإيجاد البغض 

 ق هذا االسم على المبرة يخدم تراثها الذيوإطال، والكراهية لكل منهما

قامت المبرة به  ير قيام من إصدارات متنوعة والتي قاربت جملتها 
وما نص عليه العقد التأسيىي لمبرة ، سبعين إصدارًا بين كتاب وشريط

اآلل واألصحاب الصادر من وزارة العدل والمصدق من وزارة الشخون 
 >.ه تم إشهار المبرةاالجتماعية والعمل والذي على أساس

 أخوكم

 خالد مذكور عبد اهلل املذكور. د

 
 
وبناء على ما رأيت فإنه ال حرج شرعًا في التىمي باآلل <

يدعو إلى التأسي بهخالء ، نظرًا لكونه اسمًا حىنًا طيباً ، واألصحاب
 االتجاهاتونبذ ، ويحث على محبتهم ومودتهم، الكرام األماجد
وكذلك لما يمثله هذا العنوان من هدف أسمى لتلك ، الخاطئة تجاههم

 أخوكم >.المبرة وجميع فعالياتها

 ناظم سلطان املسباح
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وإنني أرجو أن يكون ما نراه في هذه المبرة والتميز الواضح في <
اهلل تعالى عن جهود العاملين فيها  ىمخرجاتها عالمة من عالمات رض

 .وتوفيقه وتيىيره لهم

، هو من عالمات التوفيق> اآلل واألصحاب< ولعل ا تيارهم اسم
 فهم من  الل هذا االسم يطبقون وصيتين من وصايا المصطفى

ال تىبوا <: وقوله>، أذكركم اهلل في أهل بيتي<: وهما قوله 
وعلى هذا الجهد والىبق ، ارونحن نغبطهم على هذا اال تي>، أصحابي

ونىأل اهلل تعالى ، ومخازرتنا الكاملة لجهودهم، ونعلن تأييدنا التام لهم
 >.أن يثقل بها موازين حىناتهم يوم يلقونه

 دكتور

 وليد مساعد الطبطبائي

 
 
ي المبرة باآلل واألصحاب ففيه فضيلة وحكمة وتوفيق< مَّ ، وأما ت ى 

إذ شعارها هذا ي فِصح عن جاللة مقصدها ووسطية رسالتها التي ما 
فما دامت ، فإن األسماء وسائل لها أحكام المقاصد، اشتهرت إال بها

غايات المبرة وأغراضها العلمية ومناشطها الفكرية مشروعة محمودة 
 .فكذلك التىمي باآلل واألصحاب مشروع محمود تبعًا لمقصوده
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المىلمين أفرادًا ومخسىات للمبادرة إلى نصرة  وعليه فإنني أدعو
هذه المبرة المباركة وحفز برامجها ودعم أنشطتها بمختلف وسائل 

لتىتعين بها على تبليغ رسالتها ؛ الدعم والعطاء المادية والمعنوية
وفق ما نص ، الحضارية وتحقيق غاياتها الشرعية وأغراضها القانونية

 >.دولة الكويتعليه نظامها األساسي المشهر ب
 وكتبه

 رياض منصور اخلليفي. د

 
 
اآلل < أن ا تاروا اسم، وحىن توفيقهم، ومن جميل صنعهم<

، إذ هو تعبير صادق عن مضمون عملهم، عنوانًا لمبرتهم> واألصحاب
، الذي ينتظم جميعه في سلم أ وة اآلل واألصحاب، ومفاد جهدهم

 .ودورهم في  دمة اإلسالم والمىلمين، منزلتهموبيان 
بل ونطلب منهم االستمرار ، وعلى ذلك فإننا نبارك لهم جهودهم

راجين من اهلل تعالى أن يرفع شأن أمتنا بتلك ، والمواصلة والمزيد
وما شهدنا إال بما علمنا وما كنا للغيب ، <الجهود المخلصة وغيرها

 >.حافظين
 كتبه

 سيد حسني الرفاعيجنيب عبد اهلل . د
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 نفسهويقابله الرسوخ .... واعرض اعبر آخر
أما العارض اآلخر فهو مختلف تمام االختلف عن العارض 

وهلل الحمد فهو العارض الثاني واألخير الذي برز ولفترة بسيطة ، السابق
والتي سارت بانسيابية ويسر طوال . محدودة من المسيرة المباركة للمبرة

فرغم العلقة الطيبة . م وهلل الحمد والمنة2005عمرها الممتد من عام 
المثالية التي حرصنا عليها بيننا وبين جيران المبرة في ضاحية  بل
إال أن قلة قليلة من جيران المبرة الكثر وفي فترة من ، اهلل السالم عبد

والحجة الوحيدة ، الفترات لم تستسغ وجود مؤسسة أهلية بقرب مسكنها
التي ذكروها بعد تواصلي مع بعضهم هو منظر تنزيل الكتب إلى المبرة 

سيارات النقل التي تأتي بها من المطابع حيث إن أهم إصدارات من 
وكان هذا البعض ال يعلم محتوى ما يقوم العمال ، المبرة هي الكتب
فضلا عن إثارة الغبار بسبب مرور سيارات موظفي ، بنقله إلى المبرة

 .وقد كانت بالفعل حججاا ضعيفة، المبرة
ة الذي تم توجيه الشكوى فلما توجهت بنفسي إلى معالي وزير البلدي

طمأنني بأنه يعتقد أنها شكوى  وو غفر اهلل لها إليه ووالمكتوبة من هذه القلة 
المباني المماثلة  ولو ألزمني بإخالء هذا المبنى أللزم معنا كل، كيدية

 .المستغلة من قبل مؤسسات أخرى رسمية وأهلية ودبلوماسية
قدرت له هذا الموقف وأكبرته فيه رغم اختلف المذهب ألنه  وقد
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 .يعلم شرف المقصد الذي تعمل له المبرة
ولعلي في العارضين وهلل الحمد والمنة وبل تزكية للنفس استفدت 

 : كثيراا من
 .الحضور االجتماعي لي في أوساط المجتمعــ 
اإلعلمي من خلل المقاالت الهادفة الوسطية والتي  الحضورــ 

تنبض بالوطنية والتركيز على المحاسن والبعد عن المساوئ وتأصيل 
 .النزعة الخيرية األصيلة في أهل الكويت خصوصاا الراحلين منهم

 التعامل الحسن المبني على احترام اآلخرين وتقدير ثوابتهموو 
وهذا ما جبلت عليه وهلل الحمد ومرة  ،ومخالقتهم بالخلق الجميل الحسن

 .أخرى دون تزكية
المنهج الوسطي الذي درجت المبرة على طرحه وعرف بين ــ 

 .الجميع بما فيهم معالي الوزير
ولعل بهذه األسباب مجتمعة تجاوزت المبرة وهلل الحمد هذين 

 .العارضين الوحيدين
وسلمة ، وفوق هذا وذاك حفظ اهلل تعالى لهذه الدعوة المباركة

ويقينني بعلم اهلل تعالى بحسن مقصدهم وإخلصهم ، نيات العاملين بها
 .واهلل ال يضيع أجر المحسنين، لوجه اهلل تعالى
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 املزايدة برشف االنتماء لدلوحة املحمدية جتنب
ذكرت في البند السابق آنفاا ما يتعلق بعدم حرصي تماماا على ذكر 

لم ، ألن ذلك وبكل صراحة، النسب الشريف من طرف الوالدة 
بقدر ما كان شعوراا  ــيكن السبب في اهتمامي بتراث اآلل واألصحاب 

ونشر ، تعبد اهلل تعالى بحبهمطبيعياا تجاه اآلل واألصحاب في محبتهم و
تراثهم بما يتناسب ودورهم المهم والخطير في نصرة المصطفى 

ونقل الدين إلينا بكل سلمة من التحريف الذي ما سلمت منه  
 .األديان والكتب السماوية األخرى

ومن الجدير بالذكر التأكيد أن نشر تراث اآلل واألصحاب هو 
 .مسؤولية ذريتهم الكريمةوليس فقط ، مسؤولية الجميع

ولكن اآلن في هذا الموضع ونحن في العقد الثاني من عمر المبرة 
وفي هذا السياق بالذات أجدني مضطراا لذكر هذا النسب الشريف لتبيان 

وفيها رد ونصح على من ادعى أن التصدي ، حقيقة لم أذكرها من قبل
ة آل البيت لتراث اآلل واألصحاب بشكل مؤسسي ال يكون إال من ذري

 .الكرام وهو في األصل قول غير صحيح البتة
 تنتمي إلى عائلة الطبطبائي العائلة الحسنية الكويتية فالوالدة 

 : وفيما يلي بيان ذلك
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  لوادلة املؤلفالنسب الرشيف 

سببي  كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال: ‘يقول سيد الخلق 
 (.3/129) رواه الطبراني في المعجم الكبير. )ونسبي

ولن أسوق مزيداا من النصوص القرآنية وال النبوية في فضل آل 
 .البيت األطهار وذريتهم من بعدهم حيث ال يحتاج هذا إلى مزيد بيان

والشك  ـ  ـاإلمام النووي في شرحه على صحيح مسلم  يقول
لكن إذا انضم إليها شرف النسب ، أن الفضيلة في اإلسلم بالتقوى

 .ازدادت فضلا 
هي السيدة نجلء بنت السيد ياسين بن السيد محمد بن السيد 
عبد المحسن بن السيد عبد الجليل بن السيد ياسين بن السيد إبراهيم 

طه بن السيد الخليل بن السيد محمد صفي الدين بن  الثاني بن السيد
السيد علي عماد الدين بن السيد الحسين قوام الدين بن السيد علي 
الثالث بن السيد الحسن الثالث بن السيد علي الثاني بن السيد محمود 
بن السيد محمد الثاني بن السيد مسلم بن السيد محمد شمس الدين بن 

السيد إسماعيل الثاني بن أمير المؤمنين السيد  السيد القاسم الثاني بن
أحمد الناصر لدين اهلل بن أمير المؤمنين السيد القاسم الرسي بن السيد 
إبراهيم طباطبا بن السيد إسماعيل الديباج بن السيد إبراهيم الغمر بن 
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السيد الحسن المثنى الشبه بن أمير المؤمنين السيد الحسن السبط بن 
 .علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه وعنهم أجمعينالخليفة الراشد 

 وأما عمود النسب بعد علي بن أبي طالب بن عبد المطلب 
 : إلى عدنان وهو كما يلي ‘فمشترك مع النبي 

عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلب بن مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن قهر بن مالك بن النظر بن كنانة بن 

 .مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان خزيمة بن
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والعاملين  وانطالقًا من ذلك الرابط الوثيق الذي جمع مؤسسي المبرة
 .يكون الوقع أليماا عند الفراق؛ الذي أشرنا إليه آنفاا و، ومريديها، فيها

، وسنة الحياة معروفة، إال أنه األلم، وال راد لقضاء اهلل وقدره
قدر ، أن تنتهي كما وحينما وحيثما ال تلبث، فهي مسيرة دنيوية عابرة

ولكن الفراق أليم خصوصاا لمن ساهم معنا في ، اهلل لها أن تنتهي
 .التأسيس أو شاركنا المسيرة الدعوية المباركة

وال أظن الراحلين من جيل التأسيس إال شهوداا إن شاء اهلل على 
الفلح والنجاة لمن تمسك بالعروة الوثقى واختار المنهج النبوي 

جيل اآلل : الشريف من بوابة االهتمام بتراث تلميذه خير القرون
 .واألصحاب

ورغم أنني قدمت في مقدمات هذا الكتاب المبارك أنني اتبعت 
سياسة الشرح العام لتفاصيل هذا الكتاب دون تحديد أسماء معينة 

إال أنني سأسمح لنفسي أن أخالف هذه ، لألسباب التي ذكرتها هناك
، سياق ذكر الراحلين من جيل التأسيس وفاء لهم وتقديراا المنهجية في 

ويخشى عليه ، إضافة إلى اعتبار مهم وهو أن الحي لم ينته عطاؤه بعد
 .من الرياء والفتنة التي ال يسلم منها بشر على اختلف القدر

هذا السياق أكتفي بالمقاالت الصحفية الثلثة التي كتبتها في  وفي
 : ثلثة أعزاء رحلوا وقد كان لهم شرف التأسيس والعمل معنا في المبرة
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 .( بو حسين) األخ محمد قعم متروك بليق العازميــ 
 .( أم عبد اهلل) األخت مريم خضير يوسف العليــ 
 ( بو رائد ) األخ محمد إبراهيم عنانــ 
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  (1)اجلامع يف بيته أصحاب الكساء واخللفاء الراشدين
أي عطر ؟ أي هوية أرقى وأسمى من الهوية التي اختارها لبيته

أصحاب وشذا اختارهما ليفوحا في رحاب داره أكثر من أن يجمع أسماء 
 ؟ الكساء والخلفاء الراشدين في بيته

هذا العشق العجيب آلل البيت ، القارئعزيزي ، ولك أن تتأمل
 .رضي اهلل عنهم وأرضاهم، والصحابة األطهار األخيار

ثم ثّنى ، م1993عام > حسيناا < وسمى ابنه البكر، اسمه محمد
اسماا البنه > بحسن< ثم ثلّث، م1995البنه الثاني عام > علي< باسم

مة فاط< ثم أكمل أصحاب الكساء الخمسة باسم، م1996الثالث عام 
لقد آتاه اهلل من البنين والبنات ، ويا سبحان اهلل، م1998عام > الزهراء

وكأنه هو الذي يختار من الذكور أو ، ما أكمل المنظومة التي عشقها
وعلمه ، ولعل هذا من إكرام اهلل سبحانه له، اإلناث ما يحقق أمانيه

 .وجميل مقصده، بحسن نيته
الخمسة أقول إن أصحاب وليعرف القارئ الكريم من يمثل هؤالء 

، وزوجها علي، وابنته فاطمة الزهراء، المصطفى محمد: هم، الكساء
المصطفى  الذين أدخلهم، وابناهما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م. 30/9/2012تم نشر هذه المقالة بجريدة القبس بتاريخ  (1)
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 زث}: ثم تل قول اهلل تعالى في سورة األحزاب، تحت ردائه 
وبعد أن  (1){اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

هل عاد إلى األسماء التي درج عليها ، األسماءأدرك صبابته من هذه 
 ؟ إلخ.. أهل بيئته مثل حمد وسعد وفهد

الخلفاء  ثم ثنّى بأسماء، لقد بدأ بأسماء أصحاب الكساء، واهلل، ال
ثم الذين ، خير القرون قرني: <‘الذين قال فيهم المصطفى ، الراشدين
ثم ، م1999 عمر عام: فسمى أبناءه التالين(. الحديث...> )يلونهم

وهو أبو بكر الصديق الذي اسمه ) ثم عبداهلل، م2001 عثمان عام
 .م2006عام ( الفعلي عبداهلل بن أبي قحافة ولقبه أبو بكر الصديق

، وهكذا جمع أسماء أصحاب الكساء والخلفاء الراشدين في بيته
وأي حب يعكس هذا التيمن بهذه األسماء ؟ فأي بركة وتيمن فوق هذا

رضوان اهلل عليهم ، إن هذا الولع بآل البيت والصحابة؟ دون غيرها
كان رائده األكبر حين ساهم في تأسيس مبرة اآلل ، أجمعين

بل إنه قد سبق إنشاء المبرة ، واألصحاب منذ اليوم األول من إنشائها
من حيث االهتمام ، ومنذ بداية شبابه، منذ أكثر من ربع قرن من الزمان
ذل كل أسباب الدعوة إلى اهلل تعالى في بتراث اآلل واألصحاب من ب

لقد بلغ من شدة تأثره ، وهدي اآلل واألصحاب، ‘هدي المصطفى 
واألصحاب  باآلل واألصحاب أن تعلق قلبه بهذه المبرة التي اختارت اآلل

وحديثه ، وقيامه وقعوده، مأكله ومشربه، وبل مبالغة، فكانت، اسماا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 33سورة األحزاب اآلية ) (1)
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الولع بالمبرة أنه لما رزقه اهلل  ولقد كان من شدة هذا، وخلجات سريرته
وقد استنفد األسماء المباركة ألصحاب الكساء ، تعالى بالمولود الثامن

> عبدالمحسن< لم يجد إال أن يختار اسم، والخلفاء الراشدين األربعة
رئيس هذه المبرة وأحد مؤسسيها معه لبنة لبنة من لبنات تكوين هذه 

جمة لتكون رسالتها عالمية ال محلية وإشرافه فيها على قسم التر، المبرة
 .فقط

وأي تشريف للعبد الفقير كاتب هذه ، وأي شرف لعبدالمحسن
أن يسمى المرحوم بإذن اهلل تعالى ابنه الثامن باسمه بعد هؤالء ، السطور
 .اللهم احشره واحشرني معهم يوم الفوز بمعيتهم؟! السبعةالعظام 

، يكون اسماا مغموراا فإنه صاحب اسم أراد له أن ؟ أما من هو
حيث كان يهرب من األضواء حين ، ولكني أحسبه عند اهلل مشهوراا 

وكأنما ، يعمل في الدعوة إلى اهلل تعالى بكل إخلص وجد واجتهاد
يقدم العجب ، وبل مبالغة، لكنه، يعمل لمشروع شخصي فيه مصلحته

اء سيرة العجاب في تقديم القدوة الحسنة في الدعوة إلى اهلل تعالى إلحي
، وتراث اآلل واألصحاب بعلو همة وثّابة تجعله يستسهل السهر والسفر

رغم التعب والمرض أحياناا ليوصل فكرة أو كتاباا أو بحثاا أو ترجمة إلى 
مطبعة أو باحث أو داعية في شبكة عريضة من الدعاة داخل الكويت 

 في قدرة عجيبة على، وخارجها من شتى المشارب والمدارس الفقهية
 .بخلق رفيع، ولم شملهم، جمع الفرقاء

، بل تسبقه دائماا روح الدعابة، لم يعرف عنه يوماا إساءة إلى أحد
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ولقد شاء اهلل تعالى أن تكون جنازته يوم االثنين ، واالبتسامة الحانية
المسجد  ليستبين األمر أن امتالء، الماضي هي الوحيدة في مقبرة صبحان

حيث بكت المآقي ، شييعًا لجنازته هو ال غيرهفي صالة الجنازة عليه كان ت
وبل ، ومقيمين كويتيين، حضرًا وبدواً ، صغارًا وكباراً ، عليه من كل محبيه

 .مبالغة
قد يبدو اسمك الرباعي مغموراا وليس مشهوراا : أخي بو حسين

أحسبه ، واهلل الذي ال إله إال هو، ولكنه، حتى بين قبيلتك العوازم
علم يا أخي أنك لم تكن او، الخلد بإذن اهلل تعالىمشهوراا في جنان 

لشعورنا بأنك تنتمني إلينا في البيت الدعوي ، ملكاا إلخواننا العوازم
خوة اإلسلمية الذي خرجت به من إطار القبيلة إلى عالم األ، الكبير

 .الرحب الواسع الفسيح بعيداا عن التعصب البغيض
ني غالبتني دموعي عند إو، ولوال محدودية المساحة في المقال

فإلى الملتقى تحت لواء ، لحّبرت لك المقال تحبيراا ، هذا الحد
الذين أفنيت حياتك في خدمة تراثهم يا ، المصطفى واآلل واألصحاب
 .العازمي (1)أخي محمد قعم متروك بليق

 أخوك يف اهلل

 عبد احملسن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعله من المناسب في سياق ولعه بأسماء هؤالء األعلم أن نعرف أوالا معنى أسماء  (1)
 أبيه وأجداده: 

 =  >.قعم: من مناطق الخيران والنويصيب والخفجي التي كانت تسمى <قعمة
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 مريم خضري يوسف العيل: ودااعً أم اخلري
 ( 1)(2ـ  1)

هي >، نوارة المبرة< وآخرون>، أم الخير< يطلق عليها الكثيرون
تذكرك بالجيل الفريد من نساء الصحابة والتابعين ، امرأة من نوع فريد

.. محياها االبتسامة والبشاشة ال تفارق.. أجمعينرضي اهلل عنهم ورحمهم 
تعطف على .. ترسم األمل.. تعين المحتاج.. تنشر الود.. تحب الخير

 .الجميعتحترم .. تحنو على المساكين.. الضعفاء
أنهت حياتها الوظيفية > أم عبداهلل الشطي< مريم خضير العلي

أكبر لرسالتها  لتتفرغ بشكل، كمربية فاضلة في سلك التربية والتعليم
 م2005والتحقت بمبرة اآلل واألصحاب منذ إنشائها في عام ، الدعوية

اختارتها ، مع نخبة من األخوات الفاضلت لتؤسس اللجنة النسائية
لما رأته اإلدارة من علمها ، إدارة المبرة لتكون رئيسة للجنة النسائية بها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متروك: اسم عربي دارج.  =
 بليق: أبلق العين وأخته بلقاء، وقيل الحصان العربي، وقيل السحابة السوداء. 
وهي بالمناسبة أسماء ليست مشهورة في قبيلة العوازم حالياا، ولكنها عادة التيمن 

على > والذي ال يعرفه كثير من محبيه أن اسمه األصلي كان <بليقبأسماء األجداد، 
اسم جده، ولكن تعلقه باسم المصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم جعله يغّير اسمه 

، وهي بداية اهتمامه باآلل  18، حين كان عمره م1984إلى <محمد> عام  عاماا
 واألصحاب، فكان من أبرز مؤسسي مبرة اآلل واألصحاب. 

 م. 22/2/2016م نشر هذه المقالة بجريدة القبس بتاريخ ت (1)
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نذ ذلك الحين وم، بل وثقافتها الجمة في مجال عمل المبرة، وفضلها
أخذت أم عبداهلل على عاتقها نشر تراث اآلل واألصحاب في كل ربوع 

الملتقيات  تنظم، تلقي الدروس والمواعظ، تجول على المساجد، الكويت
، تنظم الفاعليات واألنشطة الدعوية، تشترك بالمعارض، والندوات

 تدعو جميع المهتمين والمهتمات، تقيم المحاضرات، تنظم المسابقات
تقود قافلة كبيرة ، من أهل الكويت إلى إلقاء المحاضرات داخل المبرة

، وآل بيته وصحابته األطهار األبرار ‘من الداعيات لنشر تراث النبي 
أقامت العلقات مع المؤسسات والهيئات لتوصل ما فتح اهلل عليها من 

فكانت لها لقاءات أسبوعية في ، علم في أصداء تلك األماكن الدعوية
كما أنها كانت تذهب ، ظم مساجد ومراكز ولجان الدعوة في الكويتمع

، إلى بعض المنتديات النسائية إللقاء الدروس والمحاضرات النسائية
كانت ألم عبداهلل محاضرات ولقاءات ، فعلى سبيل المثال ال الحصر

لجنة  ــجمعية اإلصلح االجتماعي : أسبوعية صباحاا ومساءا في كل من
صالة  ــمسجد السعد  ــ لجنة مشرف وبيان ــجنة الرميثية ل ــالقرين 
مسجد  ــمركز إلهام البوشي  ــبيت الجسار  ــمسجد بيبي البدر  ــالزبن 

مسجد المزيني  ــبيت القرآن بالرحاب  ــمركز قدير القديري  ــالزهري 
 ــالسراج المنير بالروضة  ــمركز الحميدي بالصليبخات  ــبالزهراء 

هذا باإلضافة إلى المحاضرات الثابتة . مسجد جميل النصر اهلل
 . أسبوع والمستمرة باللجنة النسائية بالمبرة يومي السبت واألربعاء من كل

وقد بلغت إنجازات أم عبداهلل ما لم تبلغه إنجازات مؤسسات كبرى 
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ومن أهم تلك االنجازات من ، لديها ما لديها من قدرات بشرية ومادية
عملها في المبرة ما يزيد على مئات المحاضرات في المبرة خلل 

 ــمؤتمرات  3 ــوعشرات المعارض  ــدورة علمية  15 ــوخارجها 
 .ملتقيات 3

 ..يتبع في المقال القادم
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 مريم خضري يوسف العيل.. ودااعً أم اخلري
 (1)(2 ـ 2)

تها ، أما ما ال يعرفه كثيرون عنها أنها كانت صاحبة أياٍد بيض مد 
وكل سائل أو ، لتقدم المساعدة والمعونة إلى كل صاحب حاجة أو فاقة

، ال تعرفه فقد كانت تنفق في سبيل اهلل على َمن تعرفه ومن، مسكين
وتنطبق عليها بالفعل ، مبتغية بذلك األجر والثواب من العزيز الوهاب

 >.اللي بيدها مو لها< الكلمة الدارجة عن المحسنين
رها لتنفق على األرامل  فقد أعطاها اهلل تعالى قلبًا حنونًا عطوفًا وسخَّ

تعمر البيوت باألجهزة ، ترسل المعونات، تعطي المساعدات، واليتامى
 .والعمرة ترسل الفقراء إلى الحج، تجّهز العرائس غير القادرات، ألثاثوا

وهو > عبدالرحمن< وعندما ابتلها اهلل تعالى بفقد ابنها وقرة عينها
رأته بعينيها حيث كان ، ال يزال شاّباا في رعيان شبابه إثر حادث سيارته

، وقدرهوجدناها صابرة مسترجعة محتسبة راضية بقضاء اهلل ، برفقتها
 .تضرب أروع األمثلة في الصبر والرضا والتسليم لقضاء اهلل

فستجده إن شاء ، وأما ما خفي عنا ولم نذكره. هذا ما علمناه عنها
وال نزكي على ، نحسبها على خير، اهلل مذكوراا في صحيفتها يوم القيامة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م. 23/2/2016تم نشر هذه المقالة بجريدة القبس بتاريخ  (1)
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 .اهلل أحداا واهلل حسيبها
ولقد ، وسيرتها الحسنةفهي خير شاهد على صلحها ، أما جنازتها

ال ، إنما حضروا للدعاء لها والصالة عليها، كان جميع من حضروا جنازتها
مشوباا بما ينافي  فتجده، من باب الحضور االجتماعي الذي يؤديه البعض

وذلك حين ترتفع أصواتهم ، جو الجدية والسكينة المفترضة عند الدفن
ة كل البعد عن جو بالضحك وينشغلون باألحاديث الجانبية البعيد

 .المفترض في مثل هذه المواضع، السكينة والخشوع
وما سرني هو أن كل الجموع التي حضرت لوداعها لم تبرح قبرها 

، بل استمرت لربع ساعة تقريباا لم يتحرك منها أحد، بعد دعاء قصير
 .فهنيئاا لها هذا الوداع المهيب، وذلك للدعاء لها بكل خشوع
َمن . لقد أتعبت<: تصرها األلم ووجع الفراقنقول لها بكلمات يع

وسيظل ما سجلته منقوشاا في قلوبنا بحروف من ، بعدك يا أم عبداهلل
، جزاك اهلل عما قدمته في سبيل نشر تراث اآلل واألصحاب خيراً ، نور

، والصالحين ورزقك اهلل الفردوس األعلى مع النبيين والصديقين والشهداء
ن أولئك رفيقاا   >.وَحس 
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 : الكويت حمضن العلماء
 ( 1)حممد إبراهيم عنان نموذجاً 

ولكنها كلمة حق في صفاء ، حديثي في الكويت مجروح
 نأأي ، 3oمن  بدالا   األوكسجين فيها وتوفره فيها بصيغته الثقيلة

مما يجعله ، يتكون من جزيئات ثلثية الذرات ال ثنائيتها أوكسجينها
والمقصود بهذا التشبيه الكيميائي هو الحرية الكبيرة التي . صافياا نقياا 

وحرية ، وحرية الصحافة، ينعم بها المواطن والمقيم على السواء
وحرية ، والمشاركة الشعبية في المجال السياسي واالجتماعي، الرأي

حتى ، واستقلل القضاء وعدالته، وحقوق اإلنسان، الدين والمعتقد
ن تصقل نفسها أ استطاعت شخصية الشيخ محمد إبراهيم عنان 

مرجعاا في ، بنفسها ثمانية عشر عاماا فتجعل من صاحبها عالماا في مجاله
حيث انطبقت عليه كلمة ال أفتأ أرددها في مواضعها ، تخصصه
 >.اإلبداعالتخصص يقود الى < نأوهي ، المناسبة

، وتدي ن منذ صباه، م1969ولد بمحافظة المنصورة بمصر سنة 
وله في  ــوكان ذكيا فائقا ، تخرج في كلية الهندسة جامعة المنصورة

 ــساتذته وزملئه وبعض مشروعاته في التخرج أذلك أقاصيص مع 
وقد ، ثم تركها لظرف شخصي، وعين فيها معيدا، وائل دفعتهأوكان من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م. 11/3/2012تم نشر هذه المقالة بجريدة القبس بتاريخ  (1)
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 .حاضر البديهة لّماحاا متقد الذكاء كان 
 : طلب العلم الشرعي* 

، م1996 لى الكويت سنةإبدأ مشواره الفعلي مع العلم عقب سفره 
حتى استقر ، حيث عمل مهندسا للكمبيوتر في بعض الشركات الخاصة

 ثم مبرة اآلل، باإلسلمثم لجنة التعريف ، علمبه الحال في وزارة اإل
 .واالصحاب التي تعنى بتراث آل البيت والصحابة الكرام

فكان يحضر في بعض ، ول مقدمه الكويتأطلب العلم الشرعي 
ضافة الى إ، بعد الفجر والعصر والمغرب والعشاء، األيام خمسة دروس
 .دوامه وعمله الرسمي

 : التخصص العلمي* 

، بدأت رحلة أبي رائد مع المسيحية ودراستها بحادث طارئ
وكانت تجري بينهم ، حيث كان من زملئه في العمل بعض المسيحيين

وفي بعض تلك النقاشات جرى على ، بعض المناقشات بطبيعة الحال
وهو ال ، سلمكثر منه في اإلأنه يفهم ألسان بعض المسيحيين ما معناه 

بو رائد على دراسة المسيحية أن صمم أفكان !، يعلم شيئا عن المسيحية
، فأخذ يجمع الكتب، حيث بدأ تعلم المسيحية من الصفر، دراسة معمقة
بجدية وتعلّم األ ،ويقرأها، ونسخ الكتاب المقدس، والمخطوطات

وسأل من ، نكليزية بطلقةوكان مجيداا لإل، اليونانية وقواعدها العامة
 .تقدمه في طلب ذلك العلم
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 ونسخ الكتاب، مهات كتب المسيحيةأبو رائد البالد ليجمع أطّوف 
واتصل بأميركا ، لى لبنان وسوريا وغيرها لشراء الكتبإفسافر ، المقدس

واشترى من تلك  ،وغيرها، يطاليا وفرنسا وبريطانيا والهند والعراقإو
مواال طائلة رغم أنفق في ذلك أو، البلد مئات الكتب والمخطوطات

، فجعل يصورها، ولم يبخل بتلك الكتب. كون دخله محدوداا جداا 
 .واحتياجه، وعمله، يراه مستحقاا لتلك الكتب وفق اجتهادهويعطي من 

 : الدعوة* 

والدفاع  ،ليس له هم إال نصر االسالم، كان له نشاط دعوي دؤوب
، وبراءة عيسى من الشرك، عن التوحيد ونبوة محمد عليه الصالة والسالم

في ، والدأب نني لم أسمع عن مثله في ذلك الحرصإذا قلت إوال أبعد 
كان يقوم من الليل فزعاا يبحث عن كتاب تذّكر معلومة ، ونومهصحوه 

يأكل ، واألوراق في يدهوكان يأكل والكتاب والقلم ، قرأها فيه ليدونها
وهو من القلة التي ، وكان يقرأ في كل أحواله، باليمنى ويكتب باليسرى

ليها إيعزو ، فقرأ اآلالف من الكتب تحقيقاا ال ظناا ، قرأت كل مكتبتها
على اختلف طبعاتها ، ويصف لون غلفها وتصميمه، بالصفحات

، وأصحاب المكتبات في مكتباتهم الناشرينويغالط فيها . وفجأة
وقد كان منه في ، ويخضعون له غاية الخضوع بعد استيثاقهم من ملكته

 .ذلك ما ال يسع المقام لذكره
 فدخل كنائس بيروت ودمشق، مارس دعوته فعلياا في أرض الواقع

علم أوالتقى كثيراا من ، وناقش كثيراا من القساوسة، وسائر أرجاء مصر
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 .وغيرهما، وبيشوي حلمي، المسيحية المعاصرة مثل بولس الفغالي
، المتشككين والمسلمين، والمتنصرين، ناقش كثيرًا من المسيحيين

 .وأسلم على يديه كثيرون، بل كلل وال ملل، عرباا وعجماا 
، وأكثر تأثيراا ، سهل انتشاراا أللدعوة عبر االنترنت باعتبارها  انطلق

وشارك في ، وأليق بظروفه حال مرضه وعدم قدرته على الحركة بسهولة
وكان اسمه ، في غرف الرد على النصارى، برنامج البالتوك الشهير

 (. دايركت ترست) الرمزي في البالتوك
السيما المتخصصة في مقارنة ، وكانت له مشاركة في المنتديات

 .وغيرها، منتديات ابن مريم: األديان مثل

 : التأليف* 

في ، وله في التأليف آالف األوراق، كذلك اتجه أبو رائد للتأليف
 ،والهرطقات، وتاريخ اآلباء، السيما النقد النصي، موضوعات شتى

 .واللهوت المسيحي المقارن والطقسي
، تهذيب تلك األوراق ليخرج منها كتباا وكان يعمل دائماا على 

، منذ نحو السنتين> ما ال تعرفه عن المسيحية< فأخرج كتابه األول
والذي كان على وجازته جامعاا لكم هائل من المعلومات وعلى طريقة 

وشاملا ، خراجغير مألوفة من حيث الجمع والتصنيف والمصادر واإل
مسافة ضخمة ثابتة عن وفارقاا ب، ألهم مسائل االعتقاد المسيحي
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 .والمسيحية خصوصاا ، المؤلفات العربية في مقارنة األديان عموماا 
وقد صدر في آخر معرض >، خوة الزيفإ< ثم كان كتابه الثاني
من ، نجيل مرقسإوهو دراسة معمقة لخاتمة ، الكتاب القاهري األخير

غير وهو نوع من الدراسات ، والتاريخية، والعقدية، الناحية الكتابية
وكم المراجع ، من حيث حجم المادة، المألوفة بالعربية كذلك

 .وجودة الترتيب والوضع، األصلية
ولكنه لم ينته عن القيام ، فاجأه مرض السرطان منذ ست سنوات

وزخرت كل من مبرة اآلل ، بدوره الدعوي والعملي في مجاله
ال  بنشاطه المتقدم بهمة عالية باإلسلمواألصحاب ولجنة التعريف 

ولم تكن أصلا تظهر عليه علمات المرض ، تعرف التأثر بهذا المرض
ه المرضي طوال الثلث األخير من فترة حياته في  لمن ال يعرف سر 

ثم احتضنته بثراها ، الكويت التي احتضنته سليماا وعلى فراش المرض
 .الطاهر بعد وفاته

يت وبارك للكو، وأسكنه فسيح جناته، رحمه اهلل رحمة واسعة
والعلماء على وجه ، احتضانها للجميع من شتى األعراق والمشارب

 .الخصوص
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 املراجع املرشفة العرش هلذا الكتاب

اعتاد المؤلفون أن يختموا كتبهم بسرد قائمة المراجع التي استقوا 
الواردة في كتبهم أو تلك استعانوا بها في تأليف منها المعلومات 

غير أني اعتقد أن القارئ الكريم لم يلحظ ، محتوى تلك الكتب
بل سرداا تاريخياا تحليلياا لتجربة دعوية ، تقريرات علمية في هذا الكتاب

واحدة كانت المراجع فيها شهادات ذاتية أو شهادات اآلخرين بشأن 
 .هذه التجربة المباركة

فبذلك تكون القائمة المشرفة هي المراجع العشر لهذا الكتاب 
 : هي
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 .االنطباعات المسموعة والمكتوبة من اآلخرينــ  3
 .يرة إذا ما قورنت بعمر المبرةسجلت اإلنجاز الكبــ  4
 .السمعة الطيبة للمبرة في الكويت وخارجهاــ  5
 .التعاون الكبير مع الجهات األهليةــ  6
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 .التكامل الكبير مع الجهات األهليةــ  7
الحضور اإلعلمي في وسائل اإلعلم ووسائل التواصل ــ  8

 .االلكتروني
 .اإلقليمي واإلسلمي الكبير في تحقيق أهداف المبرة التعاونــ  9
 .المرجعية الرصينة للمبرة لمن حولها في مجال اهتماماتهاــ  10
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 اخلاتمة

 وأخيراا وليس آخراا 
فيما ، هي مسيرة دعوية مباركة نتشرف بالبلء فيها بلءا حسناا 

ونسلمها بأمانة إلى األجيال اللحقة ، في إطار ابداعي دعوي، نحسب
 .المسيرة بنا لعلهم يكملون

ولعل من أهم ملمح هذه التجربة هو العمل الجماعي المؤسسي 
باعتباره قائماا على نظام عمل متكامل ، الذي ال يتأثر بغياب األشخاص

، ال وهذا الجميع يشعر بدوره الرساليكيف ، يعرف فيه الجميع دوره
 .وَمن  كان صاحب رسالة لم يتأثر عمله بأي عائق ومستجد

 : ويحدونا األمل باهلل سبحانه تعالى بنيل األجرين قدمنا تجربتنا
 أجر االجتهاد وأجر الصواب

، والتفسير الصواب، كيف ال وقد كنا نترسم الحديث الصحيح
، وكل ما فيه مظنة شبهة تضعف الطرح، ونتجنب الحديث الضعيف

ليكون القارئ مطمئناا لكل ما يقرأ قبل أن يفتح الكتاب ألنه اعتاد على 
، ألن بضاعتنا دين، علمي حذر ودقيق في مجال تحري الصوابمنهج 
 .وكلها تحتاج إلى األمانة والدقة في عرضها، وثقافة، وتاريخ، وعقيدة
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لقد وثقت جموع الدعاة كباراا وصغيراا انطباعاتها عن اإلبداع 
وهو توثيق نسجله بماء الذهب ونعتز ، الدعوي الذي بادرت به المبرة

، تعالى أن يكون في موازين أعمالنا يوم توزن األعمالونسأل اهلل ، به
ولعل من رحمته ، وال نزال أحوج إلى رحمة اهلل تعالى اليوم وبعد اليوم

 .لنا مسبقاا أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل
 فلله الحمد من قبل ومن بعد

 ا
 

 


