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»شرح رائية الزنجاني« في مسجد مضحي

النجدي يحاضر اليوم والعباد غدًا 
في ملتقى »فضل الصحابة وآل البيت«

الحاي: وحدة المسلمين ونبذ 
الطائفية والتعصب مقصد شرعي 

المخيمات الربيعية للسراج المنير 
جاهزة في العطلة الربيعية

على شفا حفرة من النار( أي: قد 
استحققتم النار ولم يبق بينكم 
وبينها إال أن متوتوا فتدخلوها 
)فأنقذكم منها( مبا من عليكم من 
اإلميان مبحم����د ژ )كذلك يبني 
اهلل لك����م آيات����ه( أي: يوضحها 
ويفس����رها، ويبني لكم احلق من 
الباطل، والهدى من الضالل )لعلكم 
تهتدون( مبعرفة احلق والعمل به، 
وفي هذه اآلية ما يدل على أن اهلل 
يحب من عباده أن يذكروا نعمته 
بقلوبهم وألسنتهم ليزدادوا شكرا 
له ومحبة، وليزيدهم من فضله 
وإحسانه، وإن من أعظم ما يذكر 
من نعمه نعمة الهداية إلى اإلسالم، 
واتباع الرسول ژ واجتماع كلمة 

املسلمني وعدم تفرقها.
وأضاف احلاي أن احلفاظ على 
وحدة الصف، ومتاسك املسلمني 
وعدم الفرقة ونبذ الطائفية وعدم 
االنس���ياق حول الفنت الظاهرة 
والباطنة لهو مقصد شرعي من 
مقاصد الش���ريعة، مشيرا إلى 
أنه بهذه الوحدة تس���ود األمة 
أعدائها ويعلو شأنها بني  على 

األمم.
وتابع أن مما يؤدي إلى هذه 
الوحدة هو االلتفاف حول أولياء 
األمور والسمع والطاعة لهم وعدم 
اخلروج عليهم، فقد قال اهلل عز 
وجل: )واتقوا فتنة ال تصينب الذين 
ظلموا منكم خاصة واعلموا أن 

اهلل شديد العقاب(.

ضاري المطيري
حث الداعية حاي احلاي على 
اهمية احلفاظ على وحدة الصف 
واجتماع املسلمني، محذرا من خطر 
الطائفية والتعصب الذميم على 
خلفية كلمة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد على االحداث 
التي ش����ابتها بعض  االخي����رة 
الطائفية  املشاحنات والدعوات 

واخلروج عن القانون.
واوضح ان اهلل عز وجل قال: 
)يأيه����ا الذين آمن����وا اتقوا اهلل 
حق تقات����ه وال متوتن إال وانتم 
مسلمون. واعتصموا بحبل اهلل 
جميعا وال تفرقوا واذكروا نعمة 
اهلل عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 
وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها كذلك يبني اهلل لكم 

آياته لعلكم تهتدون(.
العالم����ة  ال����ى ان  واش����ار 
عبدالرحمن السعدي رحمه اهلل 
قال في تفسيره على هذه اآلية: 
»هذا أمر من اهلل لعباده املؤمنني 
ان يتقوه حق تقواه، وأن يستمروا 
على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا 
الى املمات، ف����إن من عاش على 
شيء مات عليه، فمن كان في حال 
صحته ونشاطه وإمكانه مداوما 
لتقوى ربه وطاعته، منيبا إليه 
على الدوام، ثبته اهلل عند موته 
ورزقه حسن اخلامتة، وتقوى اهلل 
حق تقواه كما قال ابن مسعود: 
وهو أن يطاع فال يعصى، ويذكر 
فال ينسى، ويشكر فال يكفر، وهذه 
اآلية بيان ملا يستحقه تعالى من 
التقوى، وأما ما يجب على العبد 
منها، فكما قال تعالى: )فاتقوا اهلل 
ما استطعتم( وتفاصيل التقوى 
املتعلقة بالقلب واجلوارح كثيرة 
جدا، يجمعها فعل ما أمر اهلل به 
وترك كل ما نه����ى اهلل عنه، ثم 
أمرهم تعالى مب����ا يعينهم على 
التقوى وهو االجتماع واالعتصام 

بدين اهلل.
ولهذا قال: )فألف بني قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم 

انته����ت ادارة الس����راج املنير التابعة لوزارة األوقاف والش����ؤون 
اإلس����المية من جتهيز وإعداد املخيم����ات الربيعية املقامة في منطقة 
املخيمات بكبد، وقال مدير ادارة الس����راج املنير عبداهلل الكندري في 
تصريح صحافي ان هذه املخيمات الربيعية التي تقيمها االدارة للعام 
اخلامس على التوالي، تهدف الى تعميق املشاعر األخوية بني منتسبي 
مراكز السراج املنير املنتش����رة في ربوع الكويت، وتوطيد الروابط 
وتقويتها، كما انها تهدف أيضا ال����ى مزيد من التآلف والتعارف بني 

منتسبي السراج املنير.
واضاف الكندري ان هذه املخيمات حتقق عدة أهداف تنموية تصب 
كلها في مصلحة أبنائنا وبناتنا بصفة خاصة منها: االهتمام بالروح 
واألخالق الرياضية والسلوك القومي من خالل ممارسة األنشطة الرياضية، 
وتنمي����ة جوانب الذكاء واملوهبة واإلبداع لدى الطلبة والطالبات من 
خالل املس����ابقات الرياضية، وكذلك تنمية مهارات منتسبي السراج 
املنير، اضافة الى إش����باع امليول واالحتياجات في اطار من التوجيه 

السليم لطاقات الشباب فيما ينفعهم ويفيدهم.
وعن عدد مراكز الس����راج املنير التي ستسهم في أنشطة وبرامج 
املخي����م الربيعي اخلامس ذكر الكن����دري ان عددها 19 مركزا، موزعة 
بواقع 11 للبنات و8 مراك����ز للبنني، واجمالي عدد 3118 طالبا وطالبة 
سيش����اركون في هذه املخيمات والبرامج التي تقام على هامش هذه 

املخيمات.

ضاري المطيري
تبدأ الي����وم أولى محاضرات 
ملتقى »فضل الصحابة وآل البيت« 
الذي يقيمه قطاع املساجد التابع 
لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
مبناسبة شهر اهلل احملرم، ويشمل 
امللتقى 3 محاضرات دينية ولقاءات 
مفتوح����ة، ومحاضرة اليوم هي 
بعنوان »فضل الصحابة الكرام« 
يلقيها د.محمد النجدي، على ان 
تكون احملاضرة الثانية بعنوان 
»واجبنا نحو آل البيت« يلقيها 
ضيف الوزارة من اململكة العربية 
السعودية د.عبدالرزاق العباد غدا 

أما الثالثة فهي بعنوان »اتباع سبيل املؤمنني« يلقيها الداعية فيصل 
اجلاسم األربعاء آخر أيام امللتقى، على ان تكون جميع احملاضرات بعد 
صالة املغرب في مسجد بتلة اخلرينج في العارضية ق11، كما ستقام 
دورة علمية مكثفة على خلفية امللتقى في ش����رح »رائية الزجناني« 
ف����ي يومي األربعاء واخلميس بعد صالة العصر في مس����جد موضي 

مضحي في صباح الناصر ق1.
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