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حمد السنان

رئيس مجلس إدارة الجمعية أكد أن الخطاب اإلسالمي يجب أن يوجه لعموم الناس ال للمسلمين فقط

السنان لـ »األنباء«: تمويل الجمعية الكويتية للعلوم اإلسالمية من التبرعات وال ترتبط بأي حزب 
خلو المناهج اإلسالمية من أبسط العلوم الحياتية أدى للغلو والتطرف والتغريب والعصبية

ليلى الشافعي
أكد رئيس مجلس ادارة اجلمعية الكويتية للعلوم اإلسالمية الداعية حمد السنان ان قصور محاضن التعليم والتربية وعدم مواكبة االنفتاح 
سـاهم في شيوع اجلهل بأبسط علوم ديننا احلنيف مما أضر برسالته السـمحة حيث خلت املناهج اإلسالمية من أبسط العلوم احلياتية 
ما أدى الى الغلو والتطرف والعصبية واالنحالل. وطالب السـنان بنشر العلم الشـرعي الصحيح مشيرا الى ان هذا هو هدف اجلمعية عبر 
استخدام العديد من الوسائل لنشر رسالتها. وأكد ان التعاون مع اآلخر على أساس التكامل ال التنافس يؤلف القلوب بني أفراد املجتمع، 

وان االنفاق في جميع أوجه اخلير أمر مطلوب وأفضل هذا االنفاق في سبيل طلب العلم.
وذكر ان اإلعالم من أكثر ما ميكن االستفادة منه في نشر اإلسالم داعيا الى اصالح ما أفسده اإلعالم باإلعالم وتطرق الى أنشطة اجلمعية 

وسبب انشائها وما تقوم به وذلك من خالل احلوار التالي وفيما يلي التفاصيل:

متى تأسس��ت اجلمعية الكويتية للعلوم اإلسالمية وما 
الهدف من إنشائها؟

تأسست في 18 سبتمبر 2005 بقرار وزاري رقم 162 من 
قبل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ومقرها الكويت، 
وكان الهدف من انش����ائها ما وجدناه من ان مجتمعاتنا 
تعاني من مشاكل متعددة، وأعظم جوانب ذلك هو اجلهل 
الذي عّم بأبسط علوم ديننا احلنيف ورسالته السمحة 
نتيجة لقصور مصادر ومحاضن التعليم والتربية، وعدم 
مواكبة االنفتاح في مجتمعاتنا الثقافات اجلديدة بأساس 
من فهم وعلم بالعلوم الشرعية حتى خلت مناهجنا من 
أبس����ط تلك العلوم مما ش����كل فراغا كبيرا خرجت منه 
أشكال عديدة من الغلو والعصبية واالنحالل والتغرب، 
فمن رحم هذا الوضع وادراكا لعمق الفراغ واملسؤولية 
نش����أت اجلمعية الكويتية للعلوم اإلس����المية لتساهم 
بشكل جاد في سد هذا الفراغ العظيم ودعم حراك املجتمع 
من خالل تيس����ير طلب العلم في اطار عال من االلتزام 
والتربية بأخالق وآداب الرواد من علمائنا األفذاذ بعيدا 
عن مقاصد السياسة وصراع املصالح والفئات. واجلمعية 
ذات أنش����طة وأغراض علمية شرعية بحتة وال ترتبط 

بأي توجهات سياسية.

العلم والتعلم شعارنا

م���ا رسالتك�م وهدفك�م االستراتيجي؟
رسالتنا تتلخص في العلم والتعلم وهو شعارنا وهي 
رسالتنا فمن خالل العلم تزدهر األمم وتتطور وتسمو 
بأخ����الق العلماء من الرحم����ة واألدب مع أفراد املجتمع 
وأركان����ه ومكوناته. وهدفنا تعليم وتأهيل طلبة العلم 
والعلماء من الكفاءات الوطنية ونش����ر وتشجيع ودعم 
العلوم واملش����اريع العلمية اإلس����المية، وهناك أهداف 
عامة منها رعاية واعالء مكانة العلم والعلماء واحتضان 
النابغني من طلبة العلم مع تأصيل آداب وأخالق طالب 
العلم وتأس����يس البرامج العلمية الش����املة واملتدرجة 
واملتوازنة مع تأهيل املتعلمني بأدوات وآالت طلب العلم، 
وكذلك اإلسهام مع الدولة في محاربة الظواهر السلبية 

كالتطرف واإلرهاب.
على أي ش��يء تعتمدون وما وس��ائلكم لنش��ر تعاليم 

الشريعة اإلسالمية السمحة؟
نعتمد على البرام����ج وال����دورات العلمية وتنظيم 

املؤمترات العلمية، وترتيب الدروس املنهجية واحللقات 
العلمية، والقاء احملاضرات وعمل الندوات العلمية مع اقامة 
املسابقات العلمية واجلوائز التقديرية ونشر وطباعة 
الكتب واالبحاث واملخطوطات العلمية واستضافة العلماء 
واخلبراء في العلوم االسالمية، وايضا تشجيع البحث 
العلمي في العلوم االس����المية ونشر الثقافة االسالمية 
والوعي بأهمية طلب العلم وطلب����ه بني افراد املجتمع 
مع التعاون واالستفادة وتبادل اخلبرات مع املؤسسات 
العلمية االسالمية املتخصصة والعمل على احياء سير 
علماء الكويت واملسلمني وتعريف الناس مبكانتهم وكذلك 
املشاركة في االعمال االنسانية وانشطة املجتمع. وعن 
طري����ق البرامج االعالمية س����واء باالذاعة والتلفزيون 
او الصحافة او االنترنت نق����دم ما لدينا، باالضافة الى 
اصدار مجلة متخصصة في العلوم االسالمية والتواصل 
مع املراكز واملعاهد واجلامعات االسالمية وبناء املراكز 
واملعاهد املتخصصة بالعلوم االسالمية والبعثات واملنح 

العلمية.

تأليف القلوب

كيف حتققون أهدافكم؟
التفاع����ل مع كل ما يوحد الكلمة ويؤلف القلوب بني 
اف����راد ومكونات املجتمع، والتع����اون مع اآلخرين على 
اس����اس التكامل ال التنافس، واالولوية لتحقيق أهدافنا 
محلي����ا، والتواصل وبناء العالقات االيجابية مع جهات 
الدولة الرسمية، واحلرص على احلرفية والتخصصية 
في اعمالنا واعطاء املرأة مس����احة مناسبة من برامجنا، 
واحس����ان الظن والثقة باآلخرين مع جتنب مساجالت 

اخلالف والتركيز على ايضاح الرأي باحلسنى.

تميز وشفافية

ما أهم ما مييز اجلمعية الكويتية للعلوم االسالمية؟
مييزنا التخصص، فنح����ن متخصصون في رعاية 
العلوم االسالمية بحثا ودراسة ونشرا وعلما وتعليما 
وعلماء، كما نتميز باالستقاللية فنحن لسنا تابعني حلزب، 
ولس����نا حزبا جديدا بل لنا في كل فئة اي اننا جزء من 
مجتمعنا املس����لم دون تبعية الحد او انفصال عن احد 
بعيدا عن دروب السياسة واملصالح، والشفافية شعارنا 
حيث هدفنا واضح ورسالتنا معلنة وانشطتنا ومواردنا 

تعمل حتت مظلة القوانني والنظم الرسمية.
مع اهتمامنا بالتميز العلمي القائم على وسائل وطرق 
الطلب الصحيح للعلم وما يتبع ذلك من توقير العلماء 
وعدم تصدر الفتي����ا واالعتبار للرأي املخالف، فتميزنا 

بعرض الرأي العلمي ال الرد على الرأي املخالف.

الشرائح المستهدفة

ما الشرائح التي تستهدفونها؟
نخاط����ب جميع فئات مجتمعنا الش����باب والفتيات 

وطبقات وقطاعات املجتمع ومكوناته.

الموارد

من أين حتصلون مواردكم؟
عمل على اصدار منتج����ات متنوعة وبأفكار جديدة 
وحديث����ة تق����وم على ش����فافية املش����روع االحترافية 
واالستمرارية واملتابعة الدورية والتي حتقق الطمأنينة 
والثقة لدى املتبرعني افرادا وش����ركات وهيئات خيرية 

او حكومية.

مشاريع مستقبلية

ما مشاريعكم املستقبلية؟
لدينا عدة مشاريع منها مشروع رعاية نشر كتاب كفالة 
طالب علم، رعاية النابغني وعلماء املستقبل مشروع انشاء 
جامعة العلوم االسالمية، وانشاء معهد ومركز الدورات 
العلمية، املكتبة املركزية املتطورة للعلوم االس����المية، 
رعاية املراكز العلمية االسالمية، القناة الفضائية للعلوم 
االسالمية، مش����روع صروح العلم مشروع صدقتك في 
قرآنك، مشروع اعتز بلغتي، علم وعالم ومتعلم، ومشروع 
ابي اتعلم ديني حيث سيتم طرح املشاريع املدرجة حسب 

خطة العمل كل في حينه.

حدثنا عن اثر االنفاق في سبيل العلم؟
االنفاق في جميع اوجه اخلير امر مطلوب سواء كانت 
هذه االوجه علمية او غيرها، لكن يش����تد استحبابه في 
سبيل العلم، فإن كان االنفاق في سبيل بناء اجلسد او 
احلفاظ على االسرة فمن باب اولى ينبغي احملافظة على 
العقل وبناؤه، فاالمم تتميز بعقول ابنائها فكلما سمت 

العقول سمت االمم، فالعلم هو اسمى وجوه االنفاق.

العقل والجسد

اذن انت ترى ان هناك مس��ارين متوازيني لالنفاق هما 
العقل واجلسد؟

نع����م وذلك باحلفاظ على العقل واجلس����د فذلك من 
الكليات االسالمية اخلمس باحلفاظ على النفس والدين 
واحلف����اظ على العرض واملال، فهذه كليات من اش����دها 
احلفاظ على العقل ما يجعله يعي ما يجب فيعرف املولى 
س����بحانه وتعالى ويعرف كيف يعرف املولى سبحانه 
وتعالى، طريق العلم من اشرف الطرق فإن كانت أهمية 
املال باحلفاظ على احلياة فال حياة دون عقل والعلم هو 

الذي ينمي العقل.
هال حدثتنا عن فضل اإلنفاق في سبيل العلم؟

اإلنفاق في س����بيل العلم من أسمى املقاصد حيث ان 
اخليرية فيمن تعلم القرآن وعلمه كما في احلديث الشريف 
وكان الس����لف رضي اهلل عنهم يتعهدون طالب العلم، 
وكان الشيخ القادر ماليا يصرف على تالميذه للحفاظ 
على العلم باستمرار الطالب في حتصيله، والشاهد اذا 
كان التوجه اآلن منصبا على احلفاظ على األنفس باملأكل 
واملش����رب واملأوى وهو امر مهم فينبغي ان يوازي ذلك 
تعليم النفس باحملافظة عليها وتعليمها العلم الشرعي 
حتديدا ألنه مهمش وينبغي على جتارنا ان ينتبهوا الى 
اهمية اإلنفاق في سبيل العلم واال يقتصر دورهم على 
بناء مس����جد او ايواء اسرة او اطعامها، بل البد من بناء 
الفكر، واألفراد هم من يقومون على هذا الفكر، وكما انك 
حتافظ على النفس فينبغي لك ان تنمي العقل الذي يحمل 
الفكر ويقوم على نشره فاإلنفاق على العلم ينبغي ان 

يسير جنبا الى جنب مع احلفاظ على النفس.
كيف ميكن االس��تفادة م��ن الثورة العلمي��ة مبا يخدم 

اإلسالم واملسلمني؟
هناك الكثير من األمور التي ميكن االس����تفادة منها 
من خالل هذه الثورة التي قصرت املس����افات بني األمم 
والشعوب، واإلعالم هو اكثر األشياء التي ميكن االستفادة 
منها، والذي جعل من العالم قرية صغيرة وان لم يكن 
بيتا متعدد الغرف فلم يعد اآلن اإلعالم أحادي اجلانب، 
فبكبسة زر ميكن لإلنسان ان يتابع احلدث صوتا وصورة 
ويراه رأي العني، فالشاهد اآلن ان وسائل اإلعالم ميكن 
توظيفها افضل توظيف خلدمة العلم، وأكبر دليل على 
ذلك ان االعالم الغربي لم يعد يقنع ش����عوبه مثلما كان 
احلال سابقا ألن هذه الشعوب طالعت اعالما آخر دخل 
بيوته����م فمن املمكن اآلن بث العلم الش����رعي من خالل 
اإلعالم، وانا دائما ما أقول ان املسلمني أفسدهم اعداؤهم 
باإلعالم ونستطيع أن نصلح ما أفسده اإلعالم الغربي 
كذلك باإلعالم، والشاهد ان اإلعالم ميكن توظيفه بشكل 

هادف ودائما ما اذكر جتارنا انه بإمكاننا إنشاء قنوات 
فضائية ال تكون بالضرورة ذات طابع اسالمي، فبجانب 
القنوات الفضائية ميكننا شراء اوقات من محطات عاملية 
غير اسالمية ال تلتزم بالبعد الشرعي مثال قناة اقرأ تلتزم 
بالشرع في منهجها وايضا »الرسالة« فباالضافة الى ذلك 
ميكننا شراء بعض الوقت في ال� CNN أو بأمثالها ان أمكن 
باإلغراء باملال، كي يراها املسلم وغير املسلم وال ينبغي 
ان يقتصر خطابنا على املسلمني او املتدينني نعم نحن 
نوجه خطابنا لشريحة كبيرة منهم ولكن ايضا ينبغي 
توجيه خطابنا لعموم الناس مس����لمني وغير مسلمني 
حيث نبني لهم االسالم وفي مقدورنا فعل ذلك مبساعدة 
جتار املسلمني بشراء بعض الوقت في العديد من احملطات 
أسبوعيا او شهريا، فسالح اإلعالم من أقوى األسلحة التي 
نواج����ه بها اآلخر وهو ما ينبغي ان يلتفت اليه جتارنا 
واهل اخلير وايضا ميكننا شراء صحف غربية واستكتاب 
محررين غربيني، فبعض وسائل االعالم تتحدث بلسان 
من يدفع، فلو اس����تطعنا توظيف املال بش����كل صحيح 

ألمكننا توجيه االعالم كما نريد.

طلب العلم

وه��ل هن��اك نصوص تب��ني فضل اإلنفاق في س��بيل 
العلم؟

اآليات واألحاديث كثيرة ف����إذا كان الفضل موجودا 
فمن املس����تحب ان يوجه اإلنفاق الى العلم »طلب العلم 
فريضة على كل مس����لم« »ان املالئكة لتستغفر لطالب 
العلم حتى النملة في جحرها«، )يرفع اهلل الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات(، هذه األفضلية التي 
حتدث عنها اهلل س����بحانه وتعالى ورس����وله ژ تؤكد 

أولوية اإلنفاق على العلم.

مشاريع حيوية

ما أهم املشاريع اخليرية التي ستقومون بها قريبا؟
مشروع »أبي أتعلم ديني« وهو مشروع يشمل تنظيم 
برامج تعليم الفقه على املذاهب املعتمدة كفقه الفرائض 
واملواري����ث وتعليم أصول الفقه وعل����م احلديث وفقه 
املعامالت، وايضا مشروع »صدقتك في قرآنك« ويشمل 
العديد من البرامج العلمية لتحفيظ القرآن الكرمي للناشئة 
والكبار من اجلنس����ني وبرامج قراءات ترتيل وجتويد 
ودروس تفسير، باالضافة الى رعاية وإعداد مسابقات 
القرآن الكرمي داخل وخارج الكويت، اضافة الى مشروع 
»صروح العلم« الذي يأتي استجابة ألمر اهلل تعالى في 
كتابه العظيم بقوله عز وجل )اقرأ وربك األكرم( ويهدف 
الى رعاية وبناء الصروح العلمية مثل املدارس واجلامعات 
واملعاهد واملراكز العلمية املتخصصة في العلوم االسالمية 
داخل وخارج الكويت، وايضا مشروع »أعتز بلغتي« والذي 
يهدف الى تيس����ير تعليم اللغة العربية ونشر علومها 
وتطوير وسائل تعليمها على ايدي افضل املتخصصني 
ونش����ر ثقافة حب اللغة العربية وإعداد برامج إعالمية 
مس����موعة ومرئية ومقروءة باالضافة الى تعزيز ثقافة 
أدب احلوار واالختالف وأدب طلب العلم الش����رعي بني 

مختلف شرائح املجتمع.


