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كتاب من تأليف د.عجيل النش���مي يذكر فيه 18
كثيرا من اصول التربية القائمة في عاملنا االسالمي 
وما خلفته من اآلثار السلبية في شبابنا واسرنا، 
كما يلفت النظر الى االصول التربوية السليمة 
التي جسدها االسالم ويبني آثارها السليمة على 
النشء واالمة. والكتاب من احلجم املتوسط يتكون 
من 42 صفحة يقدم اخلير للمسلمني في العاجل 

واآلجل، يتحدث فيه املؤلف عن االنفصام بني املنهج 
واالس���تاذ ونظام التعليم الغربي ثم ينتقل الى 
التربية العاطفية والفكر الغربي ويتناول دعائم 
هذا الفكر من حيث النظرية التاريخية املاركسية 
ونظرية العدم الوجودية، كما تناول الكاتب مادية 
السلوك ونظرية اجلنس. والكتاب من املؤلفات 

الدسمة التي عودنا عليها د.النشمي.

االنفصام بين النظرية والتطبيق ودور الفكر الغربي
اللهم أّلف بني قلوبنا وأصلح ذات 
بيننا واهدنا سبل السالم وجننا 
النور وجنبنا  إل���ى  الظلمات  من 
الفواحش م���ا ظهر منها وما بطن 
وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا 
وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب 

علينا، إنك أنت التواب الرحيم.

دعاء

إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

القرض العقاري
أريد ش��راء قطعة أرض ولكن ال املك املبلغ وعلمت انه 
ميكن ان يقوم البنك بش��رائها ثم يبيعها لي بالتقسيط مع 
العلم أن البنك لم يش��ترها إال لبيعها لي أي انه لم ميلكها 
م��ن قبل بل أنا الذي ذهبت وبحث��ت عنها وأخبرت البنك 
بها وبسعرها ثم جرى االتفاق بني البنك وصاحب األرض، 
ودفع��وا له الثمن ث��م باعوها لي، مببلغ أكثر من الس��عر 
ال��ذي باعها صاحبها به، وذلك عل��ى صفة القرض املؤجل 
أي أقس��اط ش��هرية على مدى 7 سنوات بنس��بة الزيادة 
7%، فم��ا احلكم جزاكم اهلل خي��را مع أن هيئة كبار العلماء 
في الس��عودية حرمت هذا ومنهم من رأى اجلواز فما هو 

اجلواب الشافي بارك اهلل فيكم؟
إذا كان البنك يشتري األرض له بناء على طلبك، ثم 
يقوم ببيعها لك بسعر يزيد على سعر الشراء، ويقسط 
املبلغ عليك فهذا جائز ال ريب فيه عندنا وهو املس���مى 
ببيع املرابحة املركبة أو بيع املرابحة لآلمر بالش���راء، 

ودليل جوازها:
1 - أنها بيع فيه إيجاب وقبول داخل في عموم قوله 

تعالى )وأحل اهلل البيع(.
2 - قول اإلمام الشافعي رحمه اهلل تعالى »إذا أري 
الرجل والرجل س���لعة، فقال: اشتر هذه وأربحك فيها 

كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز«.
3 - أن املعامالت املالية مبنية على مراعاة املصالح، 
والتيسير على الناس من غير ظلم أو ربا أو غش وهذه 

املعاملة من هذا القبيل.
وأما القول بأن البنك لم يش���ترها له وإمنا اشتراها 
ليبيعها للراغب في شرائها، وعليه يكون حيلة للربا، 
وهو املسمى عند الفقهاء بيع العينة، فهذا مردود: بأن 
البنك يشتريها لنفسه وتكون في ضمانه وعليه تلفها، 
واأله���م من هذا وهو ال���ذي يبعدها عن الربا، أن قصد 
البنك والعميل ليس بي���ع دنانير بدنانير كما هو في 

بيع العينة، فإن األرض بينهما.
وأما الزيادة في مقابل األجل، أو البيع بالتقس���يط، 
فإن الزيادة من أجل األجل جائزة ش���رعا قال بجوازها 
احلنفية واملالكية والش���افعية واحلنابلة »ملا ورد أن 
النب���ي ژ أمر عبداهلل بن عمر أن يجهز جيش���ا فكان 
يش���تري البعير بالبعيرين إلى أجل � الس���ن الكبرى 
للبيهق���ي 287/5« وملا ورد أن النبي ژ »اش���ترى من 
يهودي طعاما بنسيئة � البخاري 73/3« أي بأجل، ولذا 
قال اإلمام ابن تيمية بجواز البيع بالتقسيط، »فاملسلمون 
اليزالون يستعملون مثل هذه املعامالت، وهو كاإلجماع 
منهم على جوازها« )مجموع الفتاوى 499/29(، ويكفي 
يا أخي لذهاب ش���كك والرد على من منع بيع املرابحة 
أن املذاه���ب األربعة قالت بج���وازه، احلنفية واملالكية 

والشافعية واحلنابلة.

التورق
أرغ��ب في الزواج وال أجد امل��ال الكافي، فهل يجوز أن 
أش��تري سيارة جديدة باألقس��اط ثم أبيعها بالنقد وبهذه 

الطريقة أحصل على النقد وأسدد به التزاماتي؟
يجوز أن تشتري سيارة باألجل ثم تبيعها نقدا حاال 

من أجل احلصول على النقد وهذا يسمي التورق.
والتورق أجازه جمهور الفقهاء عدا ابن تيمية وابن 
القيم ألنه عندهما من بيع املضطر لكن املذاهب الفقهية 
على إباحته وأدلتهم فيه قوية وهي عموم قوله تعالي: 
)وأحل اهلل البيع( وهذا بيع ولقوله ژ لعامله على خبير 
»بع اجلمع الدقل )نوع ردئ من التمر( بالدرهم، ثم ابتع 

جنيبا )نوع جيد من التمر( )البخاري 399/4(.

التخلف بسبب البرد
هل يج��وز ان اتخلف عن ص��الة اجلمعة وعن صالة 

اجلماعة بسبب البرد الشديد املصاحب للريح الباردة؟
اذا كانت الريح والبرد شديدا، يتعذر معه الوصول 
لصالة اجلمعة او اجلماعة، فيجوز باتفاق الفقهاء التخلف 
عن الصالة لقوله ژ في الليلة املطيرة ذات الريح: »أال 
صلوا في الرحال« )البخاري 57/2( و)مس���لم 484/1( 
ويراعى في درجة البرودة طبيعة البالد وحتمل اهلها، 
فقد تك���ون البلدة باردة بطبيعته���ا، واهلها يعتادون 
برودتها ويزاولون اعمالهم بصورة طبيعية، فهؤالء ال 

تسقط عنهم اجلمعة وال اجلماعة.

طالب بإقامة منظمة اقتصادية إسالمية عالمية

الجميعة: من أسباب األزمة سعي الحكومات إلى تحقيق مكاسب 
شخصية على حساب شعوبها المطحونة وعدم ترشيد االستهالك
الش�رع وضعه�ا  بش�روط  احتياجات�ه  الجمي�ع  يعط�ي  ش�رعي  اس�تثماري  المرابح�ة  نظ�ام 

أي مكان به ف���رع من فروع هذا البنك 
وقع ثانيا أمام املوظف املختص بالصرف 
الذي يسلمه القيمة عند اطمئنانه الى 
صحة التوقيع الثاني مبطابقته بالتوقيع 
األول، وهذه املعاملة إذا كان هناك اتقان 
مسبق بني املصرف االسالمي والبنوك 
التي تصدر هذه الش���يكات السياحية 
يجوز للبنك االسالمي القيام بها وبعملية 
الصرف هذه الن���ه يعد وكيال في هذه 
احلالة للبنك املصدر للشيك السياحي 

مقابل أخذ عمولة مالية.
ما احللول املناسبة لألزمة االقتصادية 

في نظركم؟
بداية البد من وقف التعامل الربوي 
بكل اش���كاله وابدال العق���ود الربوية 
بعقود ش���رعية في التعامل، والبد من 
التعاون بني الدول عن طريق تبادل السلع 
واملنافع وخاصة الدول االسالمية التي 
لألسف الشديد تفتح اسواقها للمنتجات 
الغربية عالية التكاليف وال تفتح اسواقها 
للمنتجات االسالمية األخرى بل إن بعض 
الدول اإلسالمية تقيم مشروعات صناعية 
ضخمة في الدول الغربية غير اإلسالمية 
لتدعم اقتصاده���ا وتضن بالقليل من 
هذه املشروعات على الدول االسالمية 
الفقي���رة وان فعلت ذلك فإنها اما على 
اس���تحياء من الغرب او رياء وسمعة 

والعياذ باهلل.
ايضا م���ن احللول توظيف عناصر 
اإلنتاج البش���رية التوظيف الصحيح 
وتوفير املناخ اآلمن ملمتلكاتهم وحقوقهم 
ومدهم بحوافز متج���ددة من خالل ما 
يطرح من مش���روعات وم���ا يوفر من 
طاقات وخدمات أساس���ية لتش���جيع 
املؤسسات اخلاصة على ارتياد مجاالت 
انتاجية جديدة مع عدم ارهاق الطاقة 
البش���رية مبا يش���ق عليها من كثرة 
ساعات العمل التي تؤثر على انتاجها 
مع توجيه هذه الطاقات البش���رية الى 
انتاج السلع املطلوبة الضرورية. كما 
ارى أن األخذ بالوسائل العلمية املتقدمة 
التي تساعد على اإلنتاج من أهم حلول 
االزم���ة االقتصادية وايضا اس���تخدام 
املورد الواحد في أكثر من مجال انتاجي 
باالضافة الى اهمية استخدام املوارد في 

الزراعة والصناعة والبناء.

منظمة إسالمية

هل من كلمة أخيرة تود أن تقولها؟
نعم هناك مقترح ملشروع منظمة 
اقتصادية اسالمية عاملية امتنى أن يرى 
النور من خالل التعاون املثمر واجلاد 
بني علماء الشريعة في الكويت واخلليج 
العربي ليقودوا زمام املبادرة لوضع 
احللول والتصورات العلمية والعملية 
لألزمة االقتصادية العاملية وآثارها على 
الدول واملجتمعات وحرصا على عدم 
تكرارها مرة أخرى. وذلك من خالل 
وضع دراسات استشارية وتطبيقية 
وعملية جلميع البنوك والش���ركات 
العاملي���ة املتحكم���ة  االس���تثمارية 
باقتصادات العالم من خالل عمالتها 
الرئيس���ية أو من خالل البورصات 
العاملية مبا يضمن تطبيق االقتصاد 
االس���المي وانظمته ف���ي تعامالتها 
وهو ما يعتب���ر كذلك بابا من ابواب 
الدعوة االسالمية وفتحا من الفتوحات 
احلديثة لديننا االس���المي من العالم 
اجمع وفرصة كبيرة لتبيان وتوضيح 
الرسالة احملمدية التي بينت وتأسست 
الرحمة ومصداقا لقوله تعالى  على 
)وما أرس���لناك اال رحمة للعاملني( 
وأشكركم الهتمامكم بقضايا االقتصاد 

واالسالمي بشكل خاص.

البنوك االس���المية لها مجال واسع 
ورحب في التعامل فهي تعطي جميع 
حاجات التاجر والعميل من خالل نظام 
املرابحة فهو نظام استثماري وله عائد 
شبه مضمون واعلى من العائد الربوي، 
وقد وضع العلماء شروطا جلواز بيع 
املرابحة بأن يكون الثمن االول معلوما 
للمشتري الثاني في مجلس العقد فإذا 
افترقا وهو ال يعلم بطالن البيع، وان 
يكون الربح معلوم���ا وبالعلم بالثمن 
ش���رط صحة البيع، وأن يكون رأس 
املال من ذوات األمثال ألن املرابحة بيع 
مبثل الثمن األول وزيادة فيقتضي أن 
يكون الثمن األول مما له مثل، وأن يكون 
العقد األول صحيحا فإن كان فاسدا لم 
يجز بيع املرابحة، وايضا هناك نظام 
ودائع التوفي���ر واالدخار وهو طريقة 
القرض النقدي عن طريق التورق ومن 
املعروف ان احلركة املصرفية التقليدية 
تقوم على اعطاء القروض مع دفع فائدة 
أعلى عند تسديد الفائدة الربوية للعميل 
املودع ويأخذ البنك الربوي الزيادة له، 
والبنوك االسالمية ال تستطيع ان تسلك 
هذا املسلك ألن إقراض املال بفائدة هو 

عني الربا.

االعتمادات المصرفية

أما فتح االعتمادات املصرفية فهو فتح 
حساب للعميل ووضع مقدار معني من 
املال يكون حتت تصرفه بحيث يستطيع 
ان يأخذ من هذا املقدار حسب احتياجاته 
على أن يتعهد العميل في هذا العقد برد 
قيم���ة االعتماد للبنك في األجل احملدد 
له، وهذه االعتمادات لها صور مختلفة 
النقدية واعتماد  من أهمها االعتمادات 
اخلص���م املتعلق ب���االوراق التجارية 
واعتماد القبول واالعتماد املس���تندي 
وايضا نظام الش���يكات كباقي البنوك 
البنك االسالمي ايضا  األخرى، ويقوم 
ببيع وش���راء العمالت وبيع االس���هم 

والسندات.

الشيكات

اال تعتبر الشيكات فيها شبهة الربا؟
من اخلدم���ات املصرفي���ة للبنوك 
االسالمية صرف الشيكات ألمر الغير 
إذا كان له حساب جار بالبنك لشخص 
آخر وهذا النوع ال غبار عليه من الناحية 
الشرعية خللوه من الربا، وكذا ان كان 
الشيك سياحيا وصورته أن العميل يدفع 
مبلغا من املال للبنك وهو قيمة هذا الشيك 
السياحي فيصدر له البنك صكا بعد ان 
يوقع العميل أمام موظف البنك املكلف 
بإصداره فإذا أراد العميل أخذ قيمته من 

بش���كل كامل او بشكل جزئي وهذا يدل 
على النجاح االقتصادي االسالمي الذي 

ينهض باقتصادنا القومي االسالمي.

البطالة

هل البنوك لها عالقة بالبطالة؟
ال شك ان عملية تدوير املال من خالل 
البن���وك الربوية بني مقرض ومقترض 
وفائ���دة ربوية وجعل الفوائد لصاحب 
رأس املال محددة فقط من خالل الفوائد 
الربوية الناجتة ع���ن البنك الربوي او 
املؤسسة الربوية بشكل عام متنع صاحب 
رأس املال من املتاج���رة في ماله خوفا 
على رأسماله من اخلسارة وهذا من عدم 
التوكل على اهلل سبحانه وتعالى حق 
التوكل. وعدم تدوير املال في االسواق 
ومن خالل عمل املصانع او الش���ركات 
االستثمارية او غيرها من االعمال يغلق 
الباب امام توظيف االيدي العاملة الوطنية 
وهذا هو احد اسباب حترمي الربا والذي 
يعتبر ربحا سهال يقوم فيه املرابي بزيادة 
ارباحه وغناه على حساب حاجات االنسان 
الفقير بزيادة فقره بدال من سد حاجته 

بالقرض احلسن او الصدقة.

صور مختلفة

ما صور املعامالت الشرعية التي تقوم 
بها البنوك االسالمية؟

البنوك االسالمية املعامالت  ادخلت 
الش���رعية في معاملتها في عدة صور 
منها املشاركة كش���ركة العنان والبيع 
املؤجل وبيع املرابحة واالجارة والسلم 
وغير ذلك من املعامالت التي تتفق مع 

الشرع.

مشاركة في اإلثم

هل ال��دول العربية واالس��المية التي 
ترعى البنوك الربوية آثمة؟

نعم هي مش���اركة ف���ي االثم بإيقاع 
الناس ببراثن ووحل اخلطيئة الناجتة 
عن التعامل بالربا لقول النبي ژ »لعن 
اهلل الرابي واملرابي« وفي حديث آخر »آكل 
الربا كناكح أمه« وهذه االمور استسهلها 
البعض وف���ي حديث اخر ما معناه انه 
في آخر الزم���ان ال يبقى احد اال ويأكل 
الربا قيل الكل يا رسول اهلل؟ قال من لم 
يأكله ناله من غباره، وهذه اشارة الى 
اس���تفحال الربا وانتشاره اال من رحم 
اهلل ومن يتق الشبهات فإنه يستبرئ 

لدينه وعرضه.

عين الربا

البن��وك  ف��ي  التعام��الت  ان  يق��ال 
االسالمية محدودة.. فما ردك؟

القمح في األسواق العاملية، وايضا من 
اسباب املشكلة عدم قيام كثير من الدول 
مبسؤوليتها نحو زيادة اإلنتاج وتنظيم 
االس���تهالك وخاصة في ظل حكومات 
تس���عى إلى حتقيق مكاسب شخصية 
على حساب شعوبها املطحونة، وايضا 
مبالغة البشر في حاجاتهم املادية وعدم 
وجود ترشيد كاف في االستهالك سواء 
في املستوى الفردي او اجلماعي حيث 
تس���تهلك الوح���دات االقتصادية بناء 
قدرتها الشرائية دون النظر الى احلاجات 

الفعلية.

ربا الفضل والنسيئة

م��ا املعام��الت املالي��ة احملرم��ة ف��ي 
االسالم؟

هناك صور كثيرة للمال احملرم الذي 
يبني االسالم حترميه وهو الربا لقوله 
تعال���ى: )وما آتيتم م���ن ربا ليربو في 
اموال الناس فال يربو عند اهلل وما آتيتم 
من زكاة تريدون وجه اهلل فأولئك هم 

املضعفون(.
والرب���ا نوعان: ربا النس���يئة وربا 
الفضل، وربا النسيئة اكثر النوعني شهرة 
وشيوعا والذي يقوم على زيادة في مقدار 
االلتزام نظير الزيادة في االجل )يا ايها 
الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 
واتقوا اهلل لعلكم تفلحون( وغيرها من 
اآليات التي تبني حترمي النسيئة، اما ربا 
الفضل فهوحترمي الزيادة في املقدار او 
االجل ف���ي مبادلة اصناف معينة بينها 

الشرع.

التفكك األسري

كيف ت��رون تأثير الربا على االس��رة 
بشكل عام؟

جند في دول الغرب ان ثلث الشعب 
االميركي مه���دد بأن يخ���رج من بيته 
بسبب تراكم الديون ورهن العقار وهو 
ما يفقد االسرة ش���عورها باالستقرار 
واالمان وال���ذي يؤدي بها في احملصلة 
الى التفكك والتشرد واالنحراف وفي اقل 
تقدير انعدام او ضعف الناجت االيجابي 

لها في بناء املجتمع.

ظاهرة صحية

هل يؤث��ر حتول البن��وك الربوية في 
الكويت الى بنوك اسالمية على االقتصاد 

القومي؟
بالعكس هذا التحول يدل على جناح 
املصارف االسالمية في اكتساب ثقة العميل 
في الكويت خاصة وفي الوطن العربي 
عامة، ونشهد اآلن حتول بنوك اوروبية 
واميركية الى تعامالت اس���المية سواء 

اك���د الباحث االقتص���ادي د.جلوي 
اجلميعة ان س���بب االزمة االقتصادية 
يعود الى التعامل الربوي احملرم بالكتاب 

والسنة.
واشار الى ديون الغرب التي افقدت 
االسرة استقرارها وأدى ذلك الى التفكك 
واالنحراف، مؤكدا ان احلل املناسب لألزمة 
االقتصادية هو وقف التعامل بالربا بكل 
أش���كاله وإبدال العقود الربوية بعقود 
شرعية الفتا الى ان البنوك االسالمية لها 
مجال واسع ورحب في تعاملها وتطرق 
الى عدة قضايا اقتصادية تهم املجتمعات 

االسالمية والى نص احلوار:
كيف ترى الس��بيل إلى حل املش��كلة 

االقتصادية؟
بوقف الربا نهائيا )فأذنوا بحرب من 
اهلل( فعلى الدول العربية واالسالمية ان 
تنش���ئ هيئة عامة لالقتصاد االسالمي 
تض���م باحثني في االقتصاد االس���المي 
ومبشاركة املصارف واملؤسسات وتضم 
بيوت الزكاة في العالم االسالمي والعربي 
واملؤسسات املالية الشرعية بهدف وضع 
استراتيجيات عامة مستمدة من اقتصادنا 
االسالمي إلرشاد العالم إلى عالج املشكالت 
االقتصادية ووضع اخلطوط العريضة 
جلميع املؤسس���ات العاملية لعدم تكرار 
الوقوع في املشكلة، وأحب ان اشير الى 
انه اثناء انعقاد مؤمتر اقتصادي بحضور 
علماء مسلمني من العالم في احدى الدول 
الغربية اعلن رئي���س املؤمتر ان احلل 
احلقيقي في جتاوز االزمات االقتصادية في 
العالم هو اتخاذ منهج الشريعة االسالمية 
ف���ي تدويل املال وجعله اس���تراتيجية 
القتصاد العال���م، ومبجرد اعالنهم ذلك 
هو اعتراف مبا اقرته الشريعة االسالمية، 
لذلك ارى ان عالج املش���كلة في السعي 
في االرض كما امر اهلل تعالى )هو الذي 
جعل لكم االرض ذلوال فامشوا في مناكبها 
وكلوا من رزقه وإليه النشور( فاملوارد 
في صورتها األولية في الطبيعة ال ميكن 
ان حتقق االستهالك املباشر لإلنسان وهي 
لذلك حتتاج الى استخراج وحتويل ونقل 
ملكان آخر في فترات زمنية، وهذا يتطلب 
الى جانب العلم العمل واجلهد وعن طريق 
اداء ما افترضه اهلل ع���ز وجل للفقراء 
)وفي أموالهم حق للس���ائل واحملروم( 
وقول���ه تعالى )والذين في أموالهم حق 
معلوم للسائل واحملروم( فالبد من إنشاء 
مؤسسة خاصة جلمع الزكاة واستثمارها 

وتوزيع هذه األموال على الفقراء.

سياسات خاطئة

ه��ل معنى ذل��ك كما يقال إن الس��بب 
الرئيسي لألزمة املالية االقتصادية االخيرة 

هو التعامل الربوي فهل تؤيد ذلك؟
نعم بال شك، فالتعامل الربوي الفاحش 
وفوائ���د التأخير والفوائ���د التراكمية 
واملتحركة والتي ادت الى رهن العقارات 
سواء التجارية او السكنية واألسهم التي 
تلحق بالعقارات، فالديون الربوية مثل 
الطوفان ال تنتهي، بل تزيد باستمرار وهي 
التي ادت الى العجز عن السداد الذي ادى 

الى وقف الدائرة االقتصادية.
وأرى ان اسباب املشكلة االقتصادية، 
كذلك ان املوارد في صورتها األولية في 
الطبيعة ال ميكن ان حتقق االس���تهالك 
املباشر لإلنسان، بل البد من بذل اجلهد 
والعم���ل على االس���تفادة منها، وكذلك 
السياس���ات االقتصادية التي تنتهجها 
بعض ال���دول في ات���الف الفائض من 
محاصيلها الزراعي���ة بغية البقاء على 
أس���عار معين���ة كما تفع���ل اميركا في 
القمح وتقوم بإتالف���ه عن طريق إلقاء 
الفائض في احمليط للمحافظة على سعر 

سيرة األبطال
عوف بن الحارث

قاتل حاسرًا.. حتى استشهد
عوف بن احلارث بن رفاعة، أحد األبرار الذين سبقوا 
لإلس���الم فحُسن إسالمه، حضر بيعة العقبة األولى مع 

أخيه معوذ بن احلارث.
وحني ندب الرس���ول القائد صلوات اهلل وس���المه 
عليه جند اإلسالم وأبطاله للخروج الى بدر، كان عوف 
بن احلارث، وأخ���واه معوذ ومعاذ في طليعة املندفعني 

يستجيبون لنداء رسولهم القائد.
وعندما أصبحت املعركة قاب قوس���ني أو أدنى، وإذ 
تهيأت اجلموع للزحف والنزال، تقدم عوف بن احلارث 

الى قائده الرسول األكرم ژ، يسأله:
ما يضحك الرب من عبده يا رسول اهلل؟

فيجيبه الرس���ول القائد: أن ي���راه قد غمس يده في 
القتال، حاسرا..!

فينزع ع���وف درعه، ويقذف به، ث���م ينطلق لقتال 
الكافرين الذين أبوا قبول احلق الذي جاء به اإلس���الم، 
فيقاتل حاسرا، يثخن في الكافرين اجلراح يثخنون به 
اجلراح، حتى يتهاوى شهيدا في سبيل اهلل، ليلحق بأخيه 

معوذ ابن احلارث قاتل أبي جهل لعنه اهلل.

حلية الدعاة
انطلقت الدورة الثانية لبرنامج 
االدارة العلم����ي والثقافي »حلية 
الدعاة« التي نظمتها وزارة االوقاف 
والشؤون اإلسالمية لتكريس العمل 

الدعوي لخدمة المجتمع.

»الرحمة العالمية«
دع����ت لجن����ة فلس����طين في 
الرحمة العالمية بجمعية االصالح 
االجتماعي للمش����اركة في ترميم 
بيوت غزة المهدمة نتيجة العدوان 

الصهيوني.

مراكز االرتقاء
زار مركز االرتقاء للصم مسجد 
الدولة الكبير وذلك بالتعاون مع 
اللجنة الثقافية بالنادي الكويتي 

الرياضي للصم.

جانب من املشاركني الداعية أمني يكرم نيابة عن احملامي منيف العجمي

برامج تدريبية لموظفات المؤسسات اإلصالحية أسبوع ثقافي بالتعاون مع »مساجد األحمدي«
بالتعاون مع إدارة مساجد األحمدي نظمت جلنة التعريف باإلسالم اسبوعا 
ثقافيا شارك فيه العديد من الدعاة لنشر الوعي الديني وتنمية الثقافة اإلسالمية 
وقد أقيمت انشطته في مسجد فهد العجمي بالفحيحيل وافاد مدير االفرع احملامي 
منيف العجمي بأن ذلك جاء من حرص اللجنة على إقامة شراكة مجتمعية واعدة 

وواعية مع جميع اجلهات املهتمة بالعمل اخليري والدعوي.

أسبوع حدث في

د.اجلميعة يتحدث للزميلة ليلى الشافعي

أقام مركز  الرشاد � دار القرآن الكرمي في سجن النساء احلفل اخلتامي لتكرمي 
املوظفات املتميزات املش���اركات فيه وذلك بالتعاون مع وزارة االوقاف ووزارة 
الداخلية، حيث مت تكرمي املوظفات املتميزات وتوزيع الهدايا عليهم، ومت عرض 
فيلم عن مسيرة »الرشاد« وكلمة ترحيبية من مشرفة املركز وكلمة ملدير عام 

املؤسسات اإلصالحية.


